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คณะกรรมการบริษัท

1 นายวิสิทธิ์ ลีละศิธร
กรรมการและประธานกรรมการ

2 นายนิพนธ์ ลีละศิธร
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ

3 นายการุญ จันทร์มิ่งพร
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ

4 นางสุภาพร จงวิลัยวรรณ
กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

5 รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระ

6 นางสุนันทา ศุภผลศิริ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

7 นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

8 พล.ต.ท.อดิศร นนทรีย์
กรรมการและกรรมการอิสระ

9 นายสมศักดิ์ เธียรศรียุกต์
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการ
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สารจากประธานกรรมการบริษัท
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

	 บริษัท	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)	เปิดดำาเนินการมาถึงปีท่ี	35	แล้ว	ถ้าย้อนเวลาต้ังแต่เร่ิมดำาเนินการมาเม่ือปี	พ.ศ.	2526	

เราเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์ขนาดเล็ก	จากนั้นค่อยๆ	ขยายกำาลังการผลิต	และพัฒนาผลิตภัณฑ์จนเป็นที่ยอมรับ	จึงสามารถเติบโต

ขึ้นมาโดยลำาดับ	 ด้วยนโยบายผลิตอาหารสัตว์ที่ดีมีคุณภาพสูง	 เพราะตระหนักว่า	 เราคือผู้ผลิตที่อยู่ต้นทางห่วงโซ่อาหารซึ่งปลายทาง

สุดท้ายจะไปสู่ผู้บริโภคก็คือพวกเราทุกคน

	 ภายใต้สภาวะการแข่งขันในธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ในปัจจุบันมีมากขึ้น	มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง	การจัดการทุกกระบวนการ

จำาเป็นต้องติดตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างรอบคอบและใกล้ชิด	 ท่ามกลางการแข่งขันด้านราคาและคุณภาพ	

บริษัทจึงต้องให้ความสำาคัญอย่างจริงจังต่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ	เริ่มจากการสรรหาคัดเลือกวัตถุดิบ

ที่มีคุณภาพ	ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนการใช้	การผลิตที่มีมาตรฐานสากล	ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนการจำาหน่ายไปถึง

ลกูคา้	เพราะบรษัิทเชือ่มัน่อยา่งยิง่ว่าการรักษามาตรฐานและคณุภาพสนิคา้ใหอ้ยูใ่นระดับสงูและพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง	ปรบักระบวนการ

ทำางานและพัฒนาให้ทันการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด	สนับสนุนช่วยเกษตรกรและลูกค้าแก้ปัญหา	สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าและ

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า	เป็นสิ่งสำาคัญที่จะทำาให้ธุรกิจดำาเนินต่อไปได้อย่างมั่นใจ

	 ผลการดำาเนินงานของบริษัทในปี	2560	ที่ผ่านมา	มียอดรายได้รวม	3,368	ล้านบาท	มีกำาไรสุทธ	ิ196	ล้านบาท	หรือคิดเป็น

กำาไร	0.21	บาทต่อหุ้น	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีสินทรัพย์รวม	2,989	ล้านบาท	หน้ีสินรวม	322	ล้านบาท	และส่วนของผู้ถือหุ้น

รวม	2,667	ล้านบาท	โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำาหรับงวดปี	2560	

ในอัตราหุ้นละ	0.19	บาท
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	 ในนามคณะกรรมการบริษัท	ขอขอบคุณทุกท่านผู้มีส่วนให้การสนับสนุนด้วยดี

เสมอมา	จากภาครัฐ	ส่วนราชการ	ผู้ถือหุ้น	เกษตรกร	ลูกค้า	รวมทั้งผู้บริหารและพนักงาน

ทกุทา่นในความมุ่งมัน่และทุม่เทใหแ้กบ่ริษทัตลอดมา	ขอใหท้กุทา่นมัน่ใจวา่บรษิทัจะบรหิาร

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล	มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	เน้นความ

โปร่งใส	ร่วมมือ	รณรงค์	ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	กิจกรรมพัฒนาชุมชนที่อยู่รอบโรงงาน

แต่ละแห่งของบริษัท	ให้ความสำาคัญต่อการใช้พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง

มีประสิทธิภาพ	 โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการสร้างความ

สำาเร็จทางธุรกิจสืบต่อไป

(นายวิสิทธิ	์ลีละศิธร)

ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหินา้ทีต่ามขอบเขตหนา้ที	่และความรบัผดิชอบในภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)	ในการกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัท	เพื่อให้มั่นใจว่า	ผู้บริหารและกรรมการบริหาร

ได้ปฏิบัติหน้าที่อันจะพึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	ความรับผิดชอบ	และได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัท	

คณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	จำานวน	3	ท่าน	โดยมีรายนามดังต่อไปนี	้

	 1.	รศ.ดร.สมชาย	ภคภาสน์วิวัฒน์	 	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

	 2.	นางสุนันทา	ศุภผลศิริ	 	 	 กรรมการตรวจสอบ

	 3.	นายบุศรินทร	์วนาสวัสดิ์		 	 กรรมการตรวจสอบ

	 ในปี	2560	คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันรวมทั้งสิ้น	4	ครั้ง	ทั้งนี้	กิจกรรมสำาคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้ดำาเนินการในระหว่างปี	2560	ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	สรุปได้ดังนี้

	 1.	การสอบทานรายงานทางการเงิน

สอบทานงบการเงิน	และรายงานทางการเงิน	ประจำาปี	2559	และประจำาไตรมาสที	่1,	2	และ	3	ปี	2560	ซึ่งครอบคลุมถึง

การสอบทานการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี	 การเลือกใช้นโยบายการบัญชี	 และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

อย่างเป็นอิสระ	เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการบริษัท

	 2.	การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร	ได้ให้ความสำาคัญกับการบริหารความเส่ียงในด้านต่างๆ	โดยมีการประเมินความเส่ียงท้ัง

ปัจจัยภายในและภายนอก	โอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบ	และจัดทำาแผนการจัดการความเส่ียง	เพ่ือป้องกันหรือลดผลกระทบท่ีอาจจะ

เกดิขึน้ตอ่การดำาเนนิธรุกจิใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรับได้	โดยให้ฝา่ยจดัการรายงานการจดัการด้านความเสีย่งอยูอ่ยา่งสม่ำาเสมอ	

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานประสทิธิผลของการบรหิารความเสีย่งจากการรายงานผลการดำาเนนิงานของบรษิทั

	 3.	การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สอบทานการเข้าทำารายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน	์ในรอบ

ปี	2560	โดยพิจารณาถึงความจำาเป็นของการเข้าทำารายการ	ความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ	โดยมีการเปรียบเทียบ

กับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด	และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศไว้

	 4.	การสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน

สอบทานความเพียงพอ	และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท	เพื่อให้การดำาเนินงานของบริษัท	

มีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล	และสามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายอย่างยั่งยืน

	 5.	การสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทว่า	 เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำาหนดของ	

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 6.	จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี

ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วม	2	คร้ัง	เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีสามารถรายงานเหตุการณ์	และข้อมูล

เกี่ยวกับบริษัทได้อย่างอิสระ	และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างเต็มที่
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 7.	การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำาปี	2561

สอบทานความเปน็อสิระ	ผลการปฏบิตังิานการสอบบญัช	ีและความเหน็ของผูส้อบบญัช	ีและพจิารณาคัดเลอืก	เสนอแตง่ตัง้	

และเสนอค่าตอบแทน	ผู้สอบบัญชีประจำาปี	2561	เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำาปี	2561	ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ	ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน	ความเป็นอิสระ	และความเหมาะสม

ของค่าตอบแทนแล้วจึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง	นางสาวกรองแก้ว	ลิมป์กิตติกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5874	หรือ	

นายณัฐวุฒิ	สันติเพ็ชร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี	5730	หรือ	นายศุภชัย	ปัญญาวัฒโน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี	3930	

ในนามบรษิทั	สำานกังาน	อวีาย	จำากดั	เปน็ผูส้อบบญัชขีองบริษทัประจำาป	ี2561	เนือ่งจากเหน็ว่า	มมีาตรฐานในการทำางานทีด่	ี

มคีวามเชีย่วชาญในการสอบบญัช	ีและไดป้ฏบิติัหนา้ทีเ่ปน็อยา่งดีตลอดมา	ใหค้ำาแนะนำาและใหค้ำาปรึกษาเก่ียวกับมาตรฐาน

การบัญชีที่ออกมาใหม่ได้ดี	มีความละเอียดชัดเจน	ทั้งนี้	สำานักงานสอบบัญชี	และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น	

ไม่มีความสมัพนัธห์รอืมสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทั	ผูบ้รหิาร	ผูถ้อืหุน้รายใหญ	่หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดังกลา่ว	จงึมคีวามเปน็

อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

	 8.	จัดให้มีการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกับแนวปฏบิตั	ิและกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้ง	โดยเพิม่เตมิ

ขอบเขต	อำานาจหน้าที่	และความรับผิดชอบ	ดังนี้

	 -	 สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกำาหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร	รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายใน

	 	 ของบริษัทที่เกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน

	 -	 สอบทานแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปช่ัน	เพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัทมีระบบต่างๆ	ในการต่อต้าน

	 	 การคอร์รัปชั่น	ตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

	 -	 มีการประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำาทุกปีทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล	

	 	 เพื่อให้มีการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการดำาเนินงานของบริษัทสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	ที่ผ่านมาเป็นไป

ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม	 รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และเชื่อถือได้	 มีการปฏิบัติตามกฎหมาย

ระเบียบ	และข้อกำาหนดต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงานกำากับดูแลต่างๆ	อย่าง

ถูกต้อง	มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ	โปร่งใส	และเชื่อถือได้	รวมทั้งมีการพัฒนา	

ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

รศ.ดร.สมชาย	ภคภาสน์วิวัฒน์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

27	กุมภาพันธ์	2561
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
	 บริษัท	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ	์จำากัด	(มหาชน)		เริ่มก่อตั้งบริษัท	เมื่อวันที่	16	สิงหาคม	2526	ด้วยทุนจดทะเบียน	เริ่มแรก	จำานวน	

20	ล้านบาท	ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำานวน	929.07	ล้านบาท	และทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้วจำานวน	922.18	ล้านบาท	

โดยกลุ่มลีละศิธร	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เม่ือวันท่ี	26	มกราคม	2533	และได้

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด	เมื่อวันที่	7	มีนาคม	2537	โดยมีโรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งแรกตั้งอยู่ที่อำาเภอเมือง	จังหวัดนครปฐม	

ต่อมาในปี	2531	และ	2533	ได้สร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งที่สองและไซโลอบพืช		ซึ่งตั้งอยู่ที่อำาเภอเมือง	จังหวัดสระบุรี	ในนาม

บริษัท	ลีพัฒนาอาหารสัตว์	จำากัด	และบริษัท	ลีพัฒนาไซโล	จำากัด	ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย	ถือหุ้นโดยบริษัท	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)	

ในสัดส่วนร้อยละ	95	และ	99.50	ตามลำาดับ	และอีก	4	ปีต่อมา	คือ	ในปี	2537	บริษัทได้เปิดขยายธุรกิจฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ไก่และโรงฟัก

ลูกไก่เพื่อผลิตลูกไก่เนื้อออกสู่ตลาดโดยได้รับส่งเสริมการลงทุนเช่นเดียวกัน	โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ที่อำาเภอชนแดน	จังหวัดเพชรบูรณ์

	 เนื่องจากโรงงานอาหารสัตว์แห่งแรกที่จังหวัดนครปฐมมีข้อจำากัดในพื้นที่ที่จะขยายโรงงาน	 อีกทั้งเป็นที่ดินที่เช่าจาก

บุคคลภายนอกด้วย	จึงได้ปิดโรงงานแห่งแรกที่จังหวัดนครปฐมในปี	2539	และได้ขอส่งเสริมการลงทุนโรงงานผลิตอาหารสัตว์บก

แห่งใหม่ในปีเดียวกันนี้ที่อำาเภอเขาย้อย	จังหวัดเพชรบุรี	โดยในปี	2545	และปี	2550	ได้เปิดโรงงานอาหารสัตว์น้ำาอีกสองแห่ง	ณ	

บริเวณโรงงานเดียวกันกับโรงงานอาหารสัตว์บกที่อำาเภอเขาย้อย	 จังหวัดเพชรบุรี	 และอำาเภอเมือง	 จังหวัดสระบุรี	 ในนามบริษัท	

ลีพัฒนาผลิตภัณฑ	์จำากัด	(มหาชน)	และบริษัท	ลีพัฒนาอาหารสัตว	์จำากัด	ตามลำาดับ	ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	ซึ่งในปีที่ผ่านมา

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่มีอยู่ทั้งสี่แห่งในปัจจุบัน	มีกำาลังการผลิตอาหารสัตว์รวม	492,000	ตันต่อปี	โดยมีการผลิตจริงประมาณ

ร้อยละ	40	ของกำาลังการผลิตที่มีอยู	่และได้มีการจัดตั้งบริษัท	ลีพัฒนาเกษตรมั่นคง	จำากัด	ในปี	2547	โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและ

ชำาระแล้ว	จำานวน	150	ล้านบาท	ประกอบธุรกิจไซโลอบพืชและจำาหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว	์โดยเมื่อได้รวมไซโลที่มีอยู่เดิมซึ่งมีความจุ	

25,000	ตัน	แล้วปัจจุบันจะมีความจุได้ถึง	38,500	ตัน	ที่สามารถรองรับการอบพืชและเก็บเมล็ดพืชได้ตลอดป	ีและในปี	2555	บริษัทได้

ลงทุนในบริษัท	โพธิ์งามฟาร์มทะเล	จำากัด	เพื่อดำาเนินธุรกิจในฟาร์มทดลองสัตว์น้ำา	ในด้านงานวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำา	ทั้งนี้

จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการรักษาและพัฒนาคุณภาพอาหารสัตว์น้ำาให้ดียิ่งขึ้น	และมีมาตรฐานสูงอย่างต่อเนื่อง

	 บริษัทได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์	 เกี่ยวกับระบบหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์	 (Good	Manufacturing	

Practice	(GMP)	for	animal	feeding	manufacturing)	และผ่านการรับรองมาตรฐานระบบ	HACCP	(Hazard	Analysis	and	

Critical	Control	Point)	ซึ่งเป็นการยืนยันถึงกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ	ถูกสุขลักษณะ	ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและได้มาตรฐานสากล	

รวมท้ังได้รับการรับรองระบบ	ISO	9001	ท้ังระบบ	โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ	(สรอ.)	ของโรงงานเพชรบุรี	และสระบุรี	ซ่ึงแสดงถึง

บริษัทได้มีการคัดสรรวัตถุดิบ	กระบวนการผลิต	การตรวจสอบคุณภาพ	และการจัดการสุขลักษณะที่ด	ีที่สะท้อนถึงคุณภาพของสินค้า

ที่มีมาตรฐานสากล	และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม	 เนื่องจากสัตว์ที่กินอาหารสัตว์ที่ผลิตจากบริษัท	 ในท้ายที่สุดก็จะเป็น

อาหารสำาหรบัประชาชนบรโิภคทีม่คีณุภาพและความปลอดภัย		นอกจากนีบ้ริษทัยังมคีวามหว่งใยและตระหนกัย่ิงในการรักษาสิง่แวดลอ้ม

ที่มีต่อชุมชนและสังคม	เช่น	ผลกระทบที่เกิดจากน้ำาทิ้ง	ฝุ่น	และมลพิษทางอากาศรวมทั้งการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ทรัพยากรให้

มีประสิทธิภาพสูงสุด	จึงได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือ	ISO	14001	และระบบการจัดการพลังงาน	ISO	50001	เพื่อ

การอนุรักษ์พลังงาน	จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ	(สรอ.)	ทั้งสองโรงงาน
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	 กลุ่มบริษัทลีพัฒนา	ดำาเนินธุรกิจการใน	4	ส่วนงานหลัก	คือ	(1)	ผลิตและจำาหน่ายอาหารสัตว	์(2)	อบพืชกิจการไซโลและ

จำาหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว	์(3)	ฟาร์มทดลอง	และ	(4)	ฟาร์มเพาะพันธุ์ไม้	โดยยอดขาย	กำาไรจากการดำาเนินงานและสินทรัพย์เกือบ

ทั้งหมดของกลุ่มบริษัทลีพัฒนา	เกี่ยวเนื่องกับกิจการผลิตและจำาหน่ายอาหารสัตว	์โดยประกอบด้วยบริษัทและบริษัทย่อยดังนี้

	 -	 บริษัท	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ	์จำากัด	(มหาชน)	ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ดำาเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำาหน่ายอาหารสัตว์สำาเร็จรูป

	 	 สำาหรับสัตว์บกและสัตว์น้ำา	ชนิดเม็ด	ชนิดผง	และหัวอาหาร	ได้แก	่อาหารสุกร	ไก่	เป็ด	วัว	ปลา	และกุ้ง	เป็นต้น	ภายใต้

	 	 เครื่องหมายการค้า	“ลี”	“วิน”	“แมกซ์”	และ	“โปรเกรด”	โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุร	ีนอกจากนี้ยังดำาเนินธุรกิจ

	 	 ด้านฟารม์เลี้ยงสัตว์ที่อำาเภอแกง่คอย	จังหวดัสระบุรแีละการผลิตลกูไก่เนือ้	โดยมีฟารม์พ่อแม่พนัธุไ์ก่เนือ้	และโรงฟักลูกไก่

	 	 เนื้อที่จังหวัดเพชรบูรณ์	แต่เนื่องจากภาวการณ์ไข้หวัดนกที่เกิดขึ้น	บริษัทจึงได้หยุดดำาเนินกิจการโรงฟักลูกไก่เนื้อ

	 	 เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที	่1	ตุลาคม	2547	และปัจจุบันได้เปลี่ยนมาดำาเนินกิจการฟาร์มเพาะพันธุ์ไม้และให้เช่าโรงเรือน	

	 -	 บริษัท	ลีพัฒนาอาหารสัตว	์จำากัด	เป็นบริษัทย่อยดำาเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำาหน่ายอาหารสัตว์สำาเร็จรูปเช่นเดียวกับ

	 	 บริษัทใหญ่	แต่จะเน้นผลิตอาหารสัตว์บก	ได้แก่	อาหารสุกร	ไก่	เป็ด	และ	วัว	เป็นต้น	ภายใต้เครื่องหมายการค้า	“ลี”	

	 	 “วิน”	“แมกซ์”	และ	“โปรเกรด”	รวมท้ังอาหารสัตว์เล้ียง	เช่น	อาหารสุนัข	ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า	“เพ็ทโต”	และ	“จาโต”	

	 	 อาหารแมว	ภายใต้เครื่องหมายการค้า	“มาว	มาว”	โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุร	ี

	 -	 บริษัท	ลีพัฒนาเกษตรมั่นคง	จำากัด	เป็นบริษัทย่อย	ดำาเนินธุรกิจไซโลอบพืชและจำาหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว	์

	 -	 บริษัท	โพธิ์งามฟาร์มทะเล	จำากัด	เป็นบริษัทย่อย	ดำาเนินธุรกิจให้เช่าโรงเรือน		

	 -	 บริษัท	พัฒนาเกษตรล่วงหน้า	จำากัด	เป็นบริษัทร่วมถือหุ้นร้อยละ	44.50	ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า	ประเภท

	 	 นายหน้าซื้อขายล่วงหน้า	และได้รับใบอนุญาตเข้าเป็นสมาชิกตลาดประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าเลขที่	12	จากตลาด

	 	 สนิคา้เกษตรลว่งหนา้แหง่ประเทศไทย	โดยปจัจบุนับรษิทัได้หยดุดำาเนนิธุรกจิการเปน็นายหนา้ซ้ือขายสนิคา้เกษตรลว่งหนา้	

	 	 ตั้งแต่เดือนเมษายน	2559	พร้อมทั้งได้คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับ

	 	 การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า	(ก.ส.ล.)	เมื่อเดือนพฤษภาคม	2559

9



ลักษณะการประกอบธุรกิจ
	 โรงงานผลติอาหารสตัวข์องกลุม่บรษิทัลพีฒันา	มกีารแบง่ตามพืน้ทีก่ารขายแยกตามภูมภิาคของประเทศ	เพือ่ใหเ้กดิประหยดั

ตน้ทนุการขนสง่	ดงันีค้อื	โรงงานทีจ่งัหวดัเพชรบรุ	ีเนน้การขายในจงัหวดันครปฐม	ราชบุร	ีและทกุจงัหวดัในภาคใตต้ัง้แตจ่งัหวดัเพชรบรุี

ลงไป	ส่วนโรงงานที่จังหวัดสระบุรี	เน้นการขายในภาคกลาง	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และภาคตะวันออก

1. โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทลีพัฒนา ในปี 2558 - 2560

รายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์

ผู้ผลิต
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

อาหารสัตว์ผสมสำาเร็จรูป* บริษัทและบริษัทย่อย 3,442 99.45 3,362 99.20 3,297 99.13

พันธุ์สัตว	์/	พืชเกษตร บริษัท 19 0.55 27 0.80 29 0.87

รวม 3,461 100.00 3,389 100.00 3,326 100.00

	 หมายเหตุ	:	รายได้จากการขายอาหารสัตว์สำาเร็จรูปในปี	2560	มาจากปริมาณการขายอาหารสัตว์บกและสัตว์น้ำาในอัตราส่วน

	 ร้อยละ	60	และร้อยละ	40	ตามลำาดับ

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน

	 2.1	 ลักษณะลูกค้า	และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทและช่องทางการจัดจำาหน่าย

ลักษณะลกูคา้และกลุม่ลกูคา้เปา้หมายของบริษทั	ได้แก่	เกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์โดยตรง	และตวัแทนขาย	โดยบริษทัไดจ้ำาหนา่ย

สินค้าให้แก่ลูกค้าดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ	55	และร้อยละ	45	ตามลำาดับ	ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีปริมาณจัดจำาหน่าย

มากที่สุดจะเป็นอาหารสัตว์น้ำา	 โดยเกษตรกรจะเป็นฟาร์มที่มีขนาดใหญ่และมีมาตรฐาน	 มีกำาลังซื้อที่เพียงพอ	 สม่ำาเสมอ

และจะนำาอาหารสัตว์ไปใช้เท่านั้นไม่ได้นำาไปขายต่อ	 ส่วนตัวแทนขายมีเขตพื้นที่ขายที่แน่นอนและมีความสามารถใน

การเปิดและบริหารตัวแทนย่อยในเขตพื้นที่	หรือมีการจัดตั้งทีมขายภายนอกร้านค้าของตัวแทน	มีความพร้อมด้านการเงิน

และมีความเข้าใจในเงื่อนไขการขายต่างๆ	ของการเป็นตัวแทน	ลูกค้าในอุตสาหกรรมนี้มักให้ความสำาคัญต่อคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์	 บริษัทจึงมุ่งเน้นการผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรผู้เลี้ยง	

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า	 บริษัทมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าและตัวแทนขายและด้วยความน่าเชื่อถือใน

คุณภาพของผลิตภัณฑ	์ทำาให้ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าทั้งหมดมากกว่า	500	ราย	ซึ่งเป็นทั้งลูกค้าเดิมและรายใหม	่ลูกค้าที่นับ

ว่าเป็นลูกค้ารายใหญ	่10	รายแรกในปีที่ผ่านมาคิดเป็นประมาณร้อยละ	20	ของยอดขายทั้งหมดเท่านั้น	และไม่มีลูกค้าราย

ใดที่มียอดการซื้อขายมากกว่าร้อยละ	10	ของยอดการขายทั้งหมด
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2.2	 กลยุทธ์การแข่งขัน

จากการที่บริษัทมีประสบการณ์ในธุรกิจมานานกว่า	35	 ปี	 เป็นที่รู้จักแพร่หลาย	 และได้รับการยอมรับในตลาดจากลูกค้า	

ผ่านการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบเพื่อเพิ่มคุณภาพของสูตรอาหาร	 สร้างความแตกต่างในสินค้า	 ตามคำาสั่งซ้ือของลูกค้า	

(Customized	Product)	 ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่ง	 หากสภาพตลาดมีความต้องการใช้อาหารสัตว์มากขึ้น	 บริษัทยังมีกำาลัง

การผลิตที่รองรับระบบการผลิตซึ่งมีปริมาณมากๆ	ได	้(Mass	Production)	นอกจากนี้บริษัทมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

กับลูกค้า	 ได้แก่	 การจัดสัมมนาวิชาการและกำาหนดเงินรางวัลตามเป้าหมายการขายสินค้าให้แก่ลูกค้า	 และมีการบริหาร	

สต๊อควัตถุดิบเพื่อลดปัญหาจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ	นอกจากนี้มีการวิจัยจัดหาวัตถุดิบทดแทนที่ไม่ลดคุณภาพ

ของสินค้าในช่วงเวลาที่วัตถุดิบบางรายการอาจมีราคาสูงเนื่องจากขาดแคลน

2.3	 นโยบายราคา

เนือ่งจากอาหารสตัวเ์ปน็สนิค้าทีค่วบคุมราคาโดยกรมการคา้ภายใน	กระทรวงพาณชิย์	เปน็ผูก้ำาหนดเพดานราคาขายกลาง

ตามประกาศของแต่ละบริษัท	แต่อย่างไรก็ตาม	ราคาซื้อขายจริงผู้ผลิตสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ตามต้นทุนการผลิตและ

การแข่งขันอื่นๆ	 เช่น	 การส่งเสริมการขายแต่ต้องไม่สูงกว่าราคากลางดังกล่าว	 บริษัทสามารถเสนอราคาที่เหมาะสมแก่

ลกูคา้โดยการบรหิารราคาตน้ทนุวตัถดุบิทีม่ปีระสทิธิภาพ	ไดแ้ก	่การจดัหาและจดัเกบ็รกัษาวตัถดุบิทีม่รีาคาเหมาะสมตาม

ฤดูกาลในการผลิต	โดยส่วนใหญ่	ได้แก่	กากถั่วเหลือง	ปลาป่นและข้าวโพด	และมีการวิจัยจัดหาวัตถุดิบอื่นๆ	ทดแทน

โดยไม่ลดคุณภาพของสารอาหารเพื่อให้สามารถแข่งขันการตัดราคากับคู่แข่งได้

2.4	 ภาวะการแข่งขัน

การแข่งขันในตลาดธุรกิจอาหารสัตว์	แบ่งออกเป็น	2	ตลาดใหญ่ๆ	คือ

1.	ตลาดอิสระ	(Free	Market)	คือ	การขายอาหารสัตว์ให้แก่ลูกค้าโดยตรง	เพื่อลูกค้าที่ซื้อนำาไปใช้เองหรือนำาไปขายต่อให้

	 แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

2.	ตลาดแบบประกันราคา	(Contract	Farming)	คือ	การขายอาหารสัตว์ให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการในการเลี้ยงสัตว	์

	 โดยมเีงือ่นไขในการรบัประกนัราคาขายพนัธ์ุสตัว์มชีวิีตใหกั้บเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์	โดยลกูค้าจะต้องมฟีาร์มเปน็ของตนเอง		

	 นอกจากอาหารสัตว์แล้วยังมีการจัดหาพันธุ์สัตว์	เช่น	ลูกสุกรและลูกไก่ให้เกษตรกร	ตลอดจนการบริหาร	จัดการด้าน

	 ฟาร์มที่ทันสมัยให้แก่ลูกค้าที่เข้าโครงการ

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์โดยภาพรวม	มีความสามารถในการทำากำาไรอยู่ในระดับปานกลางและมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย

ปีละไม่มากนกั	และมีความผันผวนของความตอ้งการบ้างในบางปี	หากการส่งออกเนือ้สัตวไ์ด้รบัผลกระทบจากการส่งออก	

อยา่งไรกต็ามอตุสาหกรรมนีย้งัมคีวามผนัผวนนอ้ยกวา่สนิค้าเกษตรแปรรปูประเภทอืน่	เนือ่งจากเปน็การขายภายในประเทศ	

ไม่เผชิญการแข่งขันที่รุนแรงจากต่างประเทศ	
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ตามข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย	มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์จดทะเบียนอยู่กับสมาคมจำานวน	53	ราย	คิดเป็น

ส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า	90%	โดยโรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่จะเน้นการผลิตอาหารสุกร	ไก่เนื้อ	ไก่ไข่	และ

อาหารสัตว์น้ำา	ขณะที่โรงงานขนาดเล็กมักจะผลิตอาหารสัตว์เฉพาะอย่าง	เนื่องจากเป็นตลาดที่มีขนาดเล็กการแข่งขัน

จึงค่อนข้างรุนแรงมีการตัดราคา	โดยเฉพาะจากคู่แข่งที่มีการผลิตแบบครบวงจรจะได้เปรียบทางด้านการประหยัดจาก

ขนาด	(Economies	of	scale)	เนือ่งจากสามารถปอ้นผลติภณัฑใ์หก้บัฟารม์ของตนเอง	รวมถงึฟารม์ของบรษิทัซ่ึงเปน็ลกูคา้

สมาชิก

บริษัทและบริษัทย่อยมียอดขายอาหารสัตว์เกือบทั้งหมดอยู่ในตลาดอิสระ	 และส่วนใหญ่เป็นการขายภายในประเทศ	 ทั้งนี้

เมื่อเทียบกับปริมาณความต้องการอาหารสัตว์ทั้งประเทศประมาณ	19.64	ล้านตันต่อปี	บริษัทคาดว่าปริมาณความต้องการ

ดังกล่าวจะเป็นอาหารสัตว์ที่มาจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ประมาณร้อยละ	80	และเกษตรกรผสมอาหารเองประมาณ

ร้อยละ	20	ในส่วนที่มาจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์แยกเป็นที่อยู่ในส่วนของตลาดอิสระประมาณร้อยละ	45	และตลาด

ที่อยู่ในโครงการเลี้ยงสัตว์ของผู้ประกอบการผลิตแบบครบวงจร	(Integrated	business	line)	อีกร้อยละ	55	ทั้งนี้บริษัท

มีส่วนแบ่งเฉพาะในตลาดอาหารสัตว์อิสระ	ทางบริษัทคาดว่ามีส่วนแบ่งตลาดที่อยู่ใน	10	อันดับแรกของผู้ผลิตอาหารสัตว์

ในตลาดอิสระ	ซึ่งเป็นรายใหญ่ๆ	ของประเทศ	(คาดการณ์โดยฝ่ายบริหารของบริษัท	และคำานวณจากอาหารสัตว์บกและ

อาหารสัตว์น้ำารวมกัน)

สำาหรับการแข่งขันกับบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรแบบครบวงจร	 กับการมุ่งเน้นธุรกิจอาหารสัตว์เพียงอย่างเดียวนั้น	

จะเป็นการแข่งขันทั้งทางด้านบวกและลบของทั้งสองแบบ	 เช่น	หากธุรกิจแบบครบวงจรประสบปัญหากับสภาวะการเลี้ยง

และราคาตกต่ำาของสัตว์บางชนิดเพื่อจำาหน่าย	 จะส่งผลให้ธุรกิจแบบครบวงจรนั้นประสบปัญหาสำาหรับการขายสัตว์

ชนิดนั้นๆ	ทั้งหมด	แต่หากการเลี้ยงและราคาของสัตว์ชนิดนั้นๆ	ดี	ธุรกิจก็จะประสบความสำาเร็จในการขายอย่างมาก

ในธุรกิจที่ส่งผลโดยตรงและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง	 ส่วนด้านธุรกิจของบริษัทที่มุ่งเน้นธุรกิจอาหารสัตว์เพียงอย่างเดียวนั้น	

สามารถปรับเปล่ียนธุรกิจไปตามสภาวการณ์ได้	เช่น	เม่ืออาหารสัตว์บางประเภทมีแนวโน้มการใช้และกำาไรมากกว่าก็อาจจะ

หันไปมุ่งเน้นอาหารสัตว์ประเภทนั้นๆ	มากขึ้น	เป็นต้น	ซึ่งจะไม่เกิดความเสี่ยงมากในการดำาเนินธุรกิจ	แต่ในทางกลับกัน

หากธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรทั้งหมดดีธุรกิจที่ไม่ครบวงจรก็จะเติบโตได้น้อยกว่าธุรกิจที่ทำาแบบครบวงจรเช่นกัน

แนวโน้มในอนาคตสำาหรับการหันมาทำาธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรแบบครบวงจร	 ของประเภทธุรกิจการเกษตรนั้น	 จากการ

ประเมินสถานการณข์องผูบ้รหิารของบรษิทัคาดการณว์า่การทีธุ่รกิจเกษตรจะหนัมาทำาธุรกิจแบบครบวงจรนัน้ยงัคงมจีำานวน

น้อย	 เนื่องจากปรับเปลี่ยนการทำาธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร	บริษัทที่ปรับเปลี่ยนจะต้องเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่และ

ใช้เงินทุนจำานวนมาก	แต่สำาหรับธุรกิจการเกษตรในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก	

จึงเป็นข้อจำากัดสำาหรับธุรกิจที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กในการขยายธุรกิจการเกษตรเป็นแบบครบวงจรได้
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2.5	 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มผลิตภัณฑ์

ตารางเปรียบเทียบประมาณการปริมาณการใช้อาหารสัตว์ภายในประเทศ	สำาหรับปี	2560	และ	2561

ประเภท
อาหารสัตว์

ปริมาณอาหารสัตว์ที่ใช้

ปี 2560 ปี 2561 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ปริมาณ	(ตัน) ร้อยละ ปริมาณ	(ตัน) ร้อยละ ปริมาณ	(ตัน) ร้อยละ

ไก่เนื้อ 6,504,826 33.12 6,535,797 32.55 30,971 0.48

ไก่พ่อแม่พันธุ์ 912,240 4.65 939,456 4.68 27,216 2.98

ไก่ไข่เล็กรุ่น 1,010,244 5.14 921,801 4.59 (88,443) (8.75)

ไก่ไข่ให้ไข่ 2,225,600 11.33 2,377,747 11.84 152,147 6.84

ไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์ 31,200 0.16 28,800 0.14 (2,400) (7.69)

หมูขุน 5,310,000 27.04 5,659,200 28.18 349,200 6.58

หมูพันธุ์ 1,004,400 5.11 993,240 4.95 (11,160) (1.11)

เป็ดเนื้อ 264,600 1.35 310,800 1.55 46,200 17.46

เป็ดพันธุ์ 22,995 0.12 23,360 0.11 365 1.59

เป็ดไข่ 422,500 2.15 391,280 1.95 (31,220) (7.39)

โคนม 850,275 4.33 875,453 4.36 25,178 2.96

กุ้ง 510,000 2.60 480,000 2.39 (30,000) (5.88)

ปลา 569,600 2.90 544,000 2.71 (25,600) (4.49)

รวม 19,638,480 100.00 20,080,934 100.00 442,454 2.25

ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี	2560	ขยายตัวร้อยละ	5.3	เม่ือเทียบกับปี	2559	โดยสาขาปศุสัตว์	และประมง	ขยายตัวร้อยละ	

2.0	และ	2.2	ตามลำาดับ

13



ปัจจัยบวก	เนื่องด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำาหนดให้ปี	2560	เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่

ความยั่งยืน	 โดยเน้นการบูรณการงานใน	13	นโยบายหลัก	 ได้แก	่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	

ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ	่การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก	 การพัฒนาคุณภาพสินค้า

เกษตรสู่มาตรฐาน	เกษตรอินทรีย	์เกษตรทฤษฎีใหม่	ธนาคารสินค้าเกษตร	การยกระดับสหกรณ์ให้เข้มแข็ง	แผนการผลิต

และการตลาดข้าวครบวงจร	การยึดคืนพื้นที่	ส.ป.ก.ที่ครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา	

การพฒันา	Smart	Farmer/Young	Smart	Farmer	และการพฒันา	Smart	Officer	เพือ่สร้างแรงขบัเคลือ่นเศรษฐกิจการเกษตร

อย่างต่อเนื่อง	ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง	รวมทั้งการนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ช่วยลดต้นทุนการผลิต	ยกระดับ

การผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน	อีกทั้งสภาพอากาศและปริมาณน้ำาเอื้ออำานวยต่อการเลี้ยงสัตว์

และประมง	โดยปริมาณน้ำาใช้การได้ในอ่างเก็บน้ำาที่สำาคัญมีเพียงพอมากกว่าป	ี2559

ปัจจัยลบ	ในพื้นที่ภาคใต	้เช่น	นครศรีธรรมราช	สุราษฎร์ธาน	ีพัทลุง	กระบี	่เป็นต้น	ในเดือนมกราคม		พฤศจิกายน	และ

ธันวาคม	 พื้นที่เหล่านี้ประสบกับปัญหาฝนตกหนัก	 น้ำาท่วมรุนแรง	 ส่งผลให้การผลิตกุ้งในช่วงเวลาที่กล่าวนี้ลดลง	 และ

เนื่องจากนโยบายการยึดคืนพื้นที่ฯ	มีผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลายรายต้องหยุดการเลี้ยงเนื่องจากพื้นที่การเลี้ยงอยู่ในเขต

ที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นเหตุให้ปริมาณการเลี้ยงในหลายพื้นที่ลดน้อยลง

คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี	2561	จะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ	3.0-4.0	โดยสาขาปศุสัตว์ขยายตัวร้อยละ	

1.3	-	2.3	และสาขาประมงขยายตัวร้อยละ	2.0	-	3.0	เน่ืองจากทางรัฐบาลมีการดำาเนินนโยบายและมาตรการด้านการเกษตรต่างๆ	

ทีเ่กดิประโยชนต์อ่เกษตรกรอยา่งตอ่เนือ่งโดยมกีารขยายผลใหค้รอบคลมุทัง้ประเทศ	ซ่ึงจะมผีลใหเ้กดิการสรา้งความสามารถ

ในการแข่งขันด้วยการลดต้นทุน	เพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพของผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด	อีกทั้ง

สภาพอากาศในปี	2561	และปริมาณน้ำายังคงเอื้ออำานวยต่อการผลิตปศุสัตว์และประมง	และภาวะเศรษฐกิจโลกปี	2561	

มีทิศทางที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงเศรษฐกิจในกลุ่ม	ASEAN	 ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นซึ่งส่งผลต่อปริมาณการส่งออกสินค้า

ปศุสัตว์และประมงของไทยให้ดีขึ้นด้วยเช่นกัน

ผลผลิตกุ้งรวมของโลกปี	2560	อยู่ที่	3.90	ล้านตัน	ลดลงจากป	ี2559	ร้อยละ	8.62	เป็นผลผลิตของกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงของ

ไทยประมาณ	330,000	ตัน	ซึ่งผลผลิตของไทยเพิ่มขึ้นมากกว่าปี	2559	ที่	311,000	ตัน	มีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นร้อยละ	6.11	

ซึ่งทิศทางอุตสาหกรรมกุ้งไทยปี	2561	จะเติบโตขึ้น	ร้อยละ	4.54	เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีการปรับปรุงวิธีการเลี้ยง

ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	ถึงแม้ว่าพื้นที่การเลี้ยงโดยรวมจะลดลง	และมีการปล่อยกุ้งลงเลี้ยงที่มีความหนาแน่นน้อยลงกว่า

อดีต	แต่มีการจัดการที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	และมีความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดอย่างด	ีทำาให้

เป็นปัจจัยหลักที่สามารถทำาให้ปริมาณผลิตผลกุ้งเพิ่มขึ้นได้	ในกรณีของโรค	EMS	ยังพบการเกิดโรคกระจายหลายพื้นที่	

แต่เนื่องจากเกษตรกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้ในระดับเพียงพอที่จะรับมือได้	เป็นเหตุให้ไม่เกิดความเสียหายมากนัก

ในการเลี้ยง	ซึ่งสรุปโดยรวมทั้งปีแล้วการเลี้ยงกุ้งก็ยังให้ผลตอบแทนในระดับที่เกษตรกรอยู่ได้
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การสง่ออกกุง้ไทย	คาดวา่นา่จะเพิม่ขึน้	เนือ่งจากประเทศคูแ่ขง่	เชน่	อนิเดีย	และเวยีดนาม	สามารถผลติไดล้ดลงเนือ่งจาก

ปัญหาโรคระบาดซึ่งรวมถึงปัญหาการตรวจพบยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อกุ้งด้วย	 (ปัจจุบันในไทยไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะใน

กุ้งแลว้)	ซึง่นา่จะเปน็เหตใุหป้ระเทศผูน้ำาเขา้หนัมานำาเขา้กุง้ไทยมากขึน้	แตไ่ทยกย็งัตอ้งรบัมอืปญัหาตา่งๆ	ทีเ่ปน็ขอ้กดีกนั

ทางการค้าของประเทศผู้นำาเข้าเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้า	และการใช้แรงงานผิดกฎหมาย	ทางด้านราคากุ้งในป	ี2561	น่าจะ

ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตกุ้งโดยรวมลดลง	 การส่งออกกุ้งไปจีนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกุ้งไซส์ใหญ่เนือ่งจาก

เศรษฐกิจจีนดีขึ้นและมีความต้องการบริโภคกุ้งมากขึ้นเป็นเหตุให้การส่งออกกุ้งไซส์ใหญ่ไปจีนทั้งที่มีชีวิตและแช่แข็งมี

แนวโน้มมากขึ้นโดยเฉพาะกุ้งกุลาดำา

ปลานิล	ผลผลิตรวมของปลานิลภายในประเทศในป	ี2560	อยู่ที่	185,902	ตัน	เพิ่มขึ้นจากปี	2559	ร้อยละ	5.35	เนื่องจาก

สภาพอากาศแปรปรวนน้อยกว่าปี	2559	ปริมาณน้ำามีเพียงพอต่อการเลี้ยงตลอดทั้งป	ีไม่พบการระบาดของโรคเป็นบริเวณ

กว้างเนื่องจากปริมาณน้ำามาก	ปลาไม่เครียดจากคุณภาพน้ำา	ในพื้นที่การเลี้ยงภาคใต้ช่วงปลายปีเกิดความเสียหายจาก

ปญัหาอุทกภยัแตเ่นือ่งจากมกีารเตรยีมตวัทีดี่จงึไมก่ระทบตอ่ปรมิาณปลามากนกั	สว่นผลผลติปลานลิโลกอยูท่ี	่6.31	ลา้นตนั	

เพิ่มขึ้นจากปี	2559	ร้อยละ	5.87	เป็นผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง	5.67	ล้านตัน	(เพิ่มขึ้นร้อยละ	6.98)	และจากการจับ	

0.64	ล้านตัน	(ลดลงร้อยละ	3.03)	ซึ่งผลผลิตอยู่ในกลุ่มประเทศโซนเอเชียถึง	4.14	ล้านตัน	คิดเป็นร้อยละ	65.7	ของ

ผลผลิตปลานิลโลก	คาดว่าป	ี2561	ผลผลิตปลานิลจะทรงตัวเนื่องจากปัจจุบันภาครัฐลงมาควบคุมปริมาณการเลี้ยงปลาใน

กระชังตามแหล่งน้ำาสาธารณะทำาให้ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่การเลี้ยงในแหล่งน้ำาได้	 แต่มีปัจจัยบวกคือทางรัฐบาลมีโครงการ

ระบบสง่เสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ	่เพ่ือเพิม่ประสทิธิภาพการผลติ	ลดตน้ทนุ	และใหไ้ดม้าตรฐานมากขึน้โดยการรวมกลุม่

ของเกษตรกร	และมปีจัจยัภายนอกทีต้่องจับตามองคอืการผลติปลานลิของประเทศเวยีดนามเนือ่งจากทางรฐับาลเวยีดนาม

มีการตั้งเป้าผลิตปลานิลเพิ่มขึ้นร้อยละ	6	โดยมีตลาดหลัก	คือ	สหรัฐอเมริกา	ฝรั่งเศส	สเปน	มาเลเซีย	และเกาหลีใต	้

ซึ่งถ้าเกิดปัญหาปลาล้นในประเทศ	 ปลาที่เลี้ยงย่อมกระจายสู่ประเทศเพื่อนบ้านซ่ึงจะกระทบต่อราคาปลาโดยรวมของ	

ASEAN	ด้วย

ด้านปศุสัตว์	ปี	2560	ขยายตัวร้อยละ	2.0	เมื่อเทียบกับปี	2559	เนื่องจากการขยายการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของ

ตลาดทัง้ภายในและตา่งประเทศมากขึน้	ระบบฟาร์มสว่นใหญ่มมีาตรฐานทีดี่ขึน้จากการปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง	มกีารระบาด

ของโรคบ้างแต่เนื่องจากการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดที่ดีทำาให้สามารถจำากัดบริเวณความเสียหายได้	ประกอบกับ

ความต้องการของตลาดยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะไก่เนื้อมีปริมาณออกสู่ตลาดและสามารถส่งออกเพ่ิมข้ึน

เนื่องจากหลายประเทศคู่ค้าให้การยอมรับในคุณภาพและราคาของไก่ไทยมากขึ้น	ส่วนน้ำานมดิบมีราคาสูงขึ้นจากการปรับ

ราคากลางรับซื้อน้ำานมดิบเพิ่มขึ้นและการปรับตัวตามคุณภาพน้ำานมดิบที่อยู่ในเกณฑ์ดี	แต่เนื่องจากการสื่อสารเรื่อง

การพัฒนาคุณภาพน้ำานมยังไม่ทั่วถึงทำาให้ในช่วงแรกปริมาณน้ำานมรวมของเกษตรกรลดลงเนื่องจากความไม่เข้าใจในด้าน

การจัดการอาหารเพือ่ใหไ้ดคุ้ณภาพน้ำานมตามมาตรฐานแตใ่นระยะยาวเมือ่เกษตรกรจดัการปญัหาได้จะพบวา่คณุภาพของ

น้ำานมจะดีขึ้นส่งผลให้ราคาน้ำานมดีขึ้นด้วยเช่นกัน	ส่วนสินค้าปศุสัตว์ที่มีราคาเฉลี่ยลดลง	ได้แก	่สุกรและไก่ไข่	 เนื่องจาก

การขยายการเล้ียงเพ่ิมข้ึนร่วมกันการจัดการฟาร์มท่ีมีประสิทธิภาพเกิดการสูญเสียน้อย	ทำาให้มีปริมาณผลผลิตท่ีออกสู่ตลาด

มากขึ้นจนราคาชะลอตัว
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ผลผลิตสุกรของโลกในปี	2560	ประมาณ	111.03	ล้านตัน	โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ	0.97	จากปี	2559	ซึ่งมีปริมาณ	109.97	ล้านตัน		

สำาหรับประเทศไทยปี	2560	มีผลผลิตสุกร	19.25	ล้านตัว	ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป	ี2559	ร้อยละ	2.02	แต่ในช่วงปลายปี	2559	

ซึ่งมีปริมาณ	18.87	ล้านตัว	เนื่องจากตลาดภายในประเทศมีความต้องการบริโภคอย่างต่อเนื่อง	และผู้ผลิตรายกลางและ

รายใหญม่กีารจดัการฟารม์ทีด่มีกีารควบคมุและปอ้งกันโรคทีม่ปีระสทิธิภาพ	มกีารเพิม่พอ่แมพ่นัธ์ุสกุรภายในฟาร์ม	ประกอบ

กับอัตรารอดของสุกรมากขึ้นส่งผลให้การผลิตเพิ่มขึ้น	ด้วยเหตุนี้ทำาให้ปลายปี	2560	เกิดภาวะสุกรล้นตลาดและราคาสุกร

ตกต่ำาสง่ตอ่มาจนถงึปจัจบุนั	เหตกุารณท์ีน่า่จบัตามองคอื	การเพิม่ปรมิาณการเลีย้งสกุรเพิม่มากขึน้เนือ่งจากความตอ้งการ

บรโิภคมากข้ึน	และประเทศเวียดนามมีปริมาณสกุรลน้ตลาด	มรีาคาตกต่ำา	เปน็ผลใหร้าคาสกุรในประเทศเพือ่นบา้นของเรา	

ได้แก่	สปป.ลาว	และกัมพูชา	ตกต่ำาตาม	มีผลต่อการค้าขายสุกรของไทยข้ามชายแดน	ส่วนด้านการบริโภคภายในคาดว่า

เพิ่มขึ้นเล็กน้อย	เพราะราคาสุกรตกต่ำาเนื่องจากล้นตลาดจนราคาสามารถแข่งขันกับเนื้อสัตว์อื่นๆ	ที่เป็นทางเลือกได	้คาด

การณ์ผลผลิตสุกรปี	2561	 จะมีปริมาณ	19.884	 ล้านตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.28	 เนื่องจากการขยายตัวตามประชากรภายใน

ประเทศ	ร่วมกับการจัดการฟาร์ม	การบริหารและการป้องกันโรคของเกษตรกรทำาให้ประสิทธิภาพการเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น

ไข่ไก	่ป	ี2560	ผลิตได้จำานวน	14,037.23	ล้านฟอง	เพิ่มขึ้นร้อยละ	5.63	จากป	ี2559	ที่ผลิตได้13,280.30	ล้านฟอง	เนื่องจาก

การเล้ียงและการจดัการฟารม์ทีม่ปีระสทิธภิาพของเกษตรกรทำาใหผ้ลผลติเพิม่มากขึน้	และคาดการณว์า่ป	ี2561	จะผลติได้

จำานวน	14,355.17	ล้านฟอง	เพิ่มขึ้นร้อยละ	2.26	จากปี	2560	และราคาขายไข่เฉลี่ยจะสูงขึ้นจากปี	2560	เนื่องจากมีการ

จัดทำาแผนการนำาเข้าพ่อแม่พันธ์ุไก่ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน	ซ่ึงจะสามารถรักษาเสถียรภาพราคาไข่ในประเทศได้	

ประกอบภาครัฐและภาคเอกชนมีการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่	 โดยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของไข่ไก่

และปริมาณที่เหมาะสมต่อการบริโภคของทุกเพศทุกวัย	 อีกทั้งมีการทำาความเข้าใจกับผู้บริโภคเกี่ยวกับความเชื่อเก่าๆ	

ที่เกี่ยวกับการบริโภคไข่ว่ามีผลเสียต่อสุขภาพนั้นไม่เป็นความจริง	 ด้วยเหตุนี้ทำาให้การบริโภคขยายตัวมากขึ้น	 ส่วนปัจจัย

ท่ีควรระมัดระวังยังคงเป็นความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศ	 ที่มีการเปลี่ยนแปลงฉับพลันจะส่งผลโดยตรงต่อระดับ

ภูมิคุ้มกันของไก	่ซึ่งทำาให้เป็นโรคได้ง่ายจำาเป็นต้องอาศัยการจัดการฟาร์มอย่างดี

ไก่เนื้อ	ปี	2556	-	2560	มีปริมาณผลผลิตไก่เนื้อเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ	5.19	ต่อปี	โดยในปี	2560	มีการผลิตไก่เนื้อ	1,470.26	

ล้านตัว	หรือ	2.08	ล้านตัน	เพิ่มขึ้นร้อยละ	4.61	จากป	ี2559	ที่ผลิตได้	1,405.49	ล้านตัว	หรือ	2.03	ล้านตัน	เนื่องจากมี

การขยายการผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการบริโภคและการส่งออกที่เพิ่มขึ้นเพราะการผลิตไก่เนื้อของไทยมีการ

จัดการฟารม์ทีไ่ดม้าตรฐานและมรีะบบการผลติทีป่ลอดภัยเปน็ทีย่อมรับของผูบ้ริโภค	คาดการณว่์าป	ี2561	จะผลติไดจ้ำานวน	

1,501.53	ลา้นตวั	เพิม่ข้ึนร้อยละ	2.13	จากปี	2560	เนือ่งจากมกีารขยายตวัเพิม่ขึน้ตามปรมิาณประชากร	และความตอ้งการ

บริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น	อีกทั้งเนื้อไก่มีราคาเฉลี่ยถูกกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่น	ด้านการ

ส่งออก	พบว่า	ประเทศญี่ปุ่นได้อนุญาตให้ไทยส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งได้อีกครั้งเนื่องจากสินค้าไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี

ในด้านคุณภาพและราคา	และไทยมีภูมิศาสตร์ที่ใกล้ประเทศญี่ปุ่นมากกว่าประเทศคู่แข่งอย่างสหรัฐอเมริกาและบราซิล	

รวมทั้งแรงงานไทยมีฝีมือและประณีต	สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าคู่แข่งขัน	ประกอบกับทางจีน

มีปัญหาเรื่องความไม่ปลอดภัยทางอาหารทำาให้ญี่ปุ่นเพิ่มการนำาเข้าเนื้อไก่แปรรูปจากไทยเข้าไปทดแทน
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โคนม	ป	ี2556	-	2560	มีอัตราเพิ่มร้อยละ	2.35	ต่อปี	โดยในปี	2560	จำานวน	645,495	ตัว	เพิ่มขึ้นร้อยละ	3.63	จากปี	2559	

ซึ่งมีจำานวน	622,892	ตัว	และจำานวนแม่โครีดนมมีอัตราเพิ่มในช่วงปี	2556	-	2560	ร้อยละ	2.77	ต่อปี	โดยในปี	2560	

มีแม่โครีดนม	269,397	ตัว	เพิ่มขึ้นร้อยละ	1.58	จากปี	2559	ซึ่งมีจำานวน	265,218	ตัว	ส่วนผลผลิตน้ำานมดิบในช่วงปี	

2556	-	2560	มีอัตราเพิ่มร้อยละ	2.13	ต่อปี	โดยปี	2560		มีผลผลิต	1,197,658	ตัน	เพิ่มขึ้นร้อยละ	3.15	จากปี	2559	ซึ่ง

มีผลผลิต	1,116,102	 ตัน	 เนื่องจากลูกโคนมเกิดใหม่ในรอบป	ี และจำานวนแม่โครีดนมเฉลี่ยในรอบปีมีจำานวนเพิ่มขึ้นจาก

แม่โคสาวที่เข้ามาทดแทน	 รวมทั้งราคาน้ำานมดิบอยู่ในเกณฑ์ดีเพราะมีการกำาหนดเกณฑ์ราคาตามคุณภาพน้ำานม	 ทำาให้

เกษตรกรต้องพัฒนาการเลี้ยงโคนมให้มีประสิทธิภาพ	 รวมถึงการจัดการอาหารให้เหมาะสมและการควบคุมโรคอย่างเข้ม

งวดมีผลทำาให้อัตราการให้น้ำานมมีแนวโน้มสูงขึ้นและน้ำานมดิบมีคุณภาพโดยรวมดีขึ้น

ปี	2561	คาดว่าจำานวนโคนมและผลผลิตน้ำานมดิบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	จากการขยายตัวตามธรรมชาติของฝูงโค	ประกอบกับ

กรมปศุสัตว์มีนโยบายพัฒนาคุณภาพน้ำานมโค	เน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการผลิต	

และการลดต้นทนุการผลติ	โดยเนน้ไปทีก่ารจดัการอาหารในการเลีย้งโคนม	ซ่ึงในระยะยาวจะสง่ผลใหป้รมิาณและคณุภาพ

น้ำานมดิบดีขึ้น	ในปี	2561	คาดว่ามีจำานวนโคนม	660,155	ตัว	เพิ่มขึ้นร้อยละ	2.27	จากป	ี2560	ซึ่งมีจำานวน	645,495	ตัว	

และมีจำานวนแม่โครีดนม	276,321	ตัว	เพิ่มขึ้นร้อยละ	2.57	จากป	ี2560	ซึ่งมีจำานวน	269,397	ตัว	ส่วนผลผลิตน้ำานมดิบ	

ในป	ี2561	คาดว่ามีปริมาณ	1,233,483	ตัน	เพิ่มขึ้นร้อยละ	2.99	จากปี	2560	ซึ่งมีปริมาณ	1,197,658	ตัน	เนื่องมาจาก

ความต้องการบริโภคนมพร้อมดื่มจะเพิ่มขึ้นจากการบริโภคนมในตลาดนมพาณิชย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	แต่ตลาดนมโรงเรียน

ซึ่งเป็นตลาดหลักมีปริมาณลดลง	และการบริโภคนมในตลาดนมพาณิชย์เพิ่มขึ้น	ราคาน้ำานมดิบปี	2561	คาดว่าจะเพิ่มขึ้น

จากป	ี2560	เนื่องจากคุณภาพน้ำานมดิบโดยรวมมีคุณภาพที่ดีขึ้นจากนโยบายของรัฐบาล

โคเนื้อ	ป	ี2560	มีปริมาณการผลิต	0.962	ล้านตัว	เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5.00	จากป	ี2559	ซึ่งมีปริมาณการผลิต	0.916	ล้านตัว	

เน่ืองจากการผลติยงัไมเ่พยีงพอตอ่การบรโิภค	และยงัมคีวามตอ้งการบริโภคจากประเทศเพือ่นบา้น	อีกทัง้มโีครงการสง่เสรมิ

การเลีย้งโคเนือ้เพ่ือสนบัสนนุปริมาณโคเนือ้ใหเ้พิม่ขึน้เกษตรกรจงึหนัไปเลีย้งโคเนือ้กนัเพิม่มากขึน้	ป	ี2561	คาดวา่มปีรมิาณ

การผลิต	1.005	ล้านตัว	เพิ่มขึ้นร้อยละ	4.45	จากป	ี2560	เนื่องจากภาครัฐมีโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อสนับสนุน

ให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงโคเนื้อกันมากขึ้น	และรูปแบบการบริโภคเนื้อแบบปิ้งย่างในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร

หน่วย:	ร้อยละ

สาขา 2560 2561

ภาคเกษตร 5.3 3.0	-	4.0

พืช 6.8 3.5	-	4.5

ปศุสัตว์ 2.0 1.3	-	2.3

ประมง 2.2 2.0	-	3.0

บริการทางการเกษตร 4.7 2.0	-	3.0

ป่าไม้ 2.3 1.5	-	2.5

ที่มา: ประมาณการโดยสำานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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2.6	 การจัดหาวัตถุดิบที่สำาคัญที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์

การดำาเนนิงานจดัซือ้วัตถดุบิของบริษทัฯ	ไดย้ดึตามมาตรฐานคณุภาพสากล	ทัง้ระบบบรหิารงานคณุภาพ	(ISO	9001)	ระบบ

การจัดการสิ่งแวดล้อม	(ISO	14001)	ระบบการจัดการด้านพลังงาน	(ISO	50001)	ระบบ	GMP	และ	HACCP	การจัดซื้อ

จึงมุ่งเน้นการดำาเนินการตามนโยบายของบริษัทในการสรรหาวัตถุดิบจากทุกแหล่งที่มีมาตรฐานภายใต้ระบบการคัดเลือก

ผู้ขายที่มีประสิทธิภาพ	 ทำาให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพตามมาตรฐานในราคาที่เหมาะสม	 เพื่อนำามาใช้ในกระบวนการผลิต

อาหารสัตว์เพื่อส่งมอบคุณภาพที่ดีให้กับลูกค้า

ภาวะเศรษฐกิจโลกปี	2560	เติบโตร้อยละ	3.6	ถือว่ามีการปรับตัวที่ดีขึ้น	นำาโดยสหรัฐอเมริกา	ทั้งการบริโภคภายในประเทศ

และการค้าระหว่างประเทศ	สินค้าอุตสาหกรรมกลับมาฟื้นตัวโดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ	ที่ปรับตัวดีขึ้นทำาให้	FED	สามารถขึ้น

อัตราดอกเบี้ยได้	3	 ครั้ง	 ตามที่วางแผนไว้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป,	ญี่ปุ่น	 และภูมิภาคอาเซียน	 สำาหรับจีน

รัฐบาลลดความสำาคัญของการเร่งการเจริญเติบโตและหันมาระมัดระวังความเสี่ยงมากขึ้นประกอบกับนโยบายลดกำาลัง

การผลิตส่วนเกินเพื่อควบคุมปัญหามลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรม	 ทำาให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์กลับมาอยู่ในช่วงขาข้ึน

อีกครั้ง	 ราคาน้ำามันเริ่มปรับตัวสูงขึ้น	 เศรษฐกิจของไทยขยายตัวเช่นกัน	 แรงหนุนจากการลงทุนของภาครัฐ	 การบริโภค

ภายในฟืน้ตัว	การสง่ออกดเีกนิคาดแม้ค่าเงนิบาทจะแขง็คา่ขึน้และทอ่งเทีย่วยงัแขง็แกรง่	สนบัสนนุเมด็เงินไหลเขา้ตลาดหุน้

ในภูมิภาคเอเชียและไทย

แนวโนม้เศรษฐกจิโลกป	ี2561	คาดโตรอ้ยละ	3.7	ยงัคงฟืน้ตวัตอ่เนือ่ง	ประเทศหลกัอยา่งสหรฐัฯ	ยงัตอ้งจบัตานโยบายตา่งๆ	

ของสหรัฐฯ	 โดยเฉพาะมาตรการลดภาษีเพื่อหนุนบรรยากาศการลงทุน	 เศรษฐกิจยุโรปมีแนวโน้มแข็งแกร่ง	 แต่ปัญหาใน

แต่ละประเทศยังเป็นตัวฉุดการขยายตัว	เช่นเดียวกับ	BREXIT	ที่ต้องจับตาผลกระทบ	ด้านญี่ปุ่นเศรษฐกิจค่อยๆ	ขยายตัว	

ส่วนจีนแม้เศรษฐกจิชะลอตัวแต่มุ่งเนน้การเติบโตจากภายในเป็นหลัก	อาเซียนขยายตัวดี	เศรษฐกิจของไทยมีแรงหนนุจาก

ลงทุนภาครัฐที่ชัดเจนมากขึ้น	และสวัสดิการแห่งรัฐกระตุ้นการบริโภคภายใน	การท่องเที่ยวยังดี	ต้องจับตาการส่งออกที่

ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น	และการลงทุนภาคเอกชนที่ยังเปราะบาง	ปัจจัยการเมืองภายในประเทศ

สถานการณ์ราคาวัตถุดิบหลักในปี	2560	 ราคาโดยรวมปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบกับปี	2559	 สาเหตุหลักมาจากกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ทางทะเล	 เช่น	 ปลาป่นที่ราคาขึ้นสูงจากปัจจัยตลาดต่างประเทศชี้นำา	 และตลาดในประเทศมีการปรับราคาสูง

ตาม	ปริมาณปลาป่นในประเทศลดปริมาณลงจากความเข้มงวดในการควบคุมการจับปลาที่ถูกต้อง	และไม่ใช้แรงงานที่ผิด

กฎหมาย	แตก่ลุม่โปรตนีจากพชืและกลุม่วัตถดิุบกลุม่แปง้ราคาออ่นตวัลง	ทัง้นีค้า่เงนิบาททีแ่ขง็คา่ขึน้สง่ผลดีตอ่การนำาเข้า

สินค้าจากต่างประเทศทำาให้ราคาโดยรวมขยับขึ้นไม่มาก

สำาหรับสถานการณ์วัตถุดิบหลักในปี	2561	 คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นประมาณร้อยละ	5	 จากความต้องการวัตถุดิบหลักใน

ตลาดและภาคการส่งออกปศุสัตว์ที่เพิ่มขึ้นในตลาดโลกยังคงส่งผลต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ	์ โดยวัตถุดิบกลุ่มแป้งและกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองที่จะมีความต้องการเพิ่มขึ้น	และกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางทะเลยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจากปัจจัยพื้นฐาน

ปจัจบัุนทีย่งัไมเ่ปลีย่นแปลง		ซึง่ทางบรษิทัฯ	จะติดตามสถานการณต์ลาดอยา่งใกลช้ดิเพือ่วางแผนปรบัตวัอยา่งรวดเรว็เพือ่

รองรบัการผนัผวนดา้นราคาตลาดโลกการเปลีย่นแปลงและนโยบายภาครฐัทีจ่ะกระทบตอ่วตัถดิุบนำาเขา้	เพือ่สรรหาวตัถดุบิ

ที่เหมาะสมสำาหรับต้นทุนการผลิตเพื่อลดความเสียเปรียบด้านการแข่งขัน
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ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงที่บริษัทเห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ	มีดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์

	 โครงสรา้งตน้ทนุวัตถดุบิหลกัประมาณร้อยละ	80	ประกอบด้วย	ขา้วโพด	กากถัว่	ปลาปน่	รำา	และปลายขา้ว	จะมคีวามผนัผวน

ในด้านราคาค่อนข้างมาก	ซึ่งราคาวัตถุดิบจะเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการใช้และปริมาณของผลผลิตในแต่ละช่วงฤดูกาล	รวมทั้ง

ถูกกำาหนดโดยอปุสงคแ์ละอุปทานในตลาดโลก	ตลอดจนการเก็งกำาไรในตลาดซ้ือขายสนิคา้โภคภัณฑล์ว่งหนา้	และความผันแปรไปตาม

สภาวะอากาศที่แปรปรวนหรือจากภัยธรรมชาติที่ทำาให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามที่คาดหมายไว้	เนื่องจากสิ่งเหล่านี้อยู่เหนือการควบคุม	

ส่งผลให้มีความเสี่ยงจากราคาต้นทุนวัตถุดิบอาจมีความผันผวน	 อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนราคาขายอาหารสัตว์ให้

สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นได้	โดยการขออนุมัติการปรับขึ้นราคาจากกรมการค้าภายใน	ทั้งนี้อาหารสัตว์เป็น

สินค้าท่ีหน่วยงานของรัฐควบคุมราคาจำาหน่าย	 ทำาให้การขอปรับราคาขายอาจปรับได้ไม่เท่ากับการเพ่ิมข้ึนของราคาวัตถุดิบในบางคร้ัง	

บรษิทัไดมี้การวางแผนการจดัซือ้วตัถดุบิอาหารสตัว์ใหม้ปีระสทิธิภาพมากทีส่ดุ	เชน่	การตดิตามสถานการณต์ลาดวตัถดิุบอยา่งใกลช้ดิ

และการจัดซื้อวัตถุดิบในช่วงที่ผลผลิตวัตถุดิบภายในประเทศ	 ออกสู่ตลาดมากและมีราคาต่ำา	 โดยบริษัทจะมีการจัดซื้อและจัดเก็บใน

ปริมาณท่ีเหมาะสมกับระดับการผลิตเพ่ือใช้ในช่วงท่ีวัตถุดิบมีราคาสูงข้ึน	ท้ังน้ีบริษัทมีไซโลท่ีสามารถเก็บสต็อกข้าวโพดได้ในปริมาณมากๆ	

อีกทั้งบริษัทยังสามารถปรับ	เปลี่ยนการใช้วัตถุดิบบางตัวที่มีราคาแพง	โดยลดปริมาณการใช้น้อยลงได้และหันไปใช้วัตถุดิบหลักตัวอื่น

ที่มีราคาถูกกว่า	ประกอบกับบริษัทได้มีการหาแหล่งผู้ผลิตวัตถุดิบรายอื่นๆ	ในต่างประเทศที่มีต้นทุนต่ำากว่าการซื้อวัตถุดิบในประเทศ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

	 รายไดห้ลกัของบรษิทัมาจากการจำาหนา่ยอาหารสตัวภ์ายในประเทศ	ในขณะท่ีวตัถดิุบ	เชน่	กากถ่ัวเหลอืง	และนมผง	เปน็ตน้	

ซึง่ตอ้งนำาเขา้จากตา่งประเทศ	คดิเปน็ประมาณร้อยละ	40	ของมลูคา่ตน้ทนุการใชว้ตัถดิุบอาหารสตัวใ์นการผลติทัง้หมด	จงึทำาใหบ้รษิทั

มคีวามเสีย่งในดา้นของอตัราแลกเปลีย่น	เนือ่งจากรายได้เปน็เงินบาท	ในขณะท่ีบริษทัมรีายจา่ยบางสว่นต้องจา่ยเปน็เงินตราต่างประเทศ	

(ดอลล่าร์สหรัฐ)	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศเป็นการล่วงหน้า	

ประกอบกับการติดตามภาวการณ์เปล่ียนแปลงของค่าเงินอย่างสม่ำาเสมอ	การดำาเนินการดังกล่าวช่วยให้บริษัทสามารถควบคุมความเส่ียง

ในด้านการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้และบริษัทมียอดคงค้างของเจ้าหนี้เงินตราต่างประเทศเป็นจำานวนเงินน้อย	จึงมีความเสี่ยง

จากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศอยูใ่นระดบัต่ำา	และยงัทำาใหบ้รษิทัทราบตน้ทนุการผลติทีแ่นน่อน	ชว่ยใหก้ารกำาหนดราคาขาย

มีประสิทธิภาพดีขึ้น

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

	 บริษัทฯ	มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน	และเงินกู้ยืมระยะสั้นที่มีดอกเบี้ย	

อย่างไรก็ตาม	เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่

ใกลเ้คยีงกับอัตราตลาดปจัจบุนั	ความเสีย่งจากอัตราดอกเบีย้ของบรษิทัฯ	จงึอยูใ่นระดับต่ำา	อย่างไรกต็าม	บริษทับรหิารความเสีย่งดว้ย

มีหน่วยงานที่ติดตามการเคลื่อนไหวของทิศทางอัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด
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ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

	 บริษัทฯ	มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า	ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำาหนดให้มี

นโยบายและวธิกีารในการควบคุมสนิเช่ือทีเ่หมาะสม	ดังนัน้บรษิทัจงึไมค่าดวา่จะได้รบัความเสยีหายทีเ่ปน็สาระสำาคญัจากการใหส้นิเชือ่	

นอกจากน้ีการให้สนิเชือ่ของบรษิทัไมม่กีารกระจกุตวัเนือ่งจากบรษิทัมฐีานของลกูคา้ทีห่ลากหลายและมอียูจ่ำานวนมากราย	โดยจำานวน

เงินสูงสุดที่บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

	 โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	กลุ่มตระกูลลีละศิธรถือหุ้นในบริษัทจำานวน	461,000,000	หุ้น	คิดเป็น

สัดส่วนประมาณร้อยละ	49.99	ของจำานวนทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วทั้งหมดของบริษัท	จึงทำาให้กลุ่มลีละศิธรสามารถควบคุม

คะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งได	้ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการรวมทั้งการลงมติที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่

จากผู้ถือหุ้น	ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท	กำาหนดให้ต้องได้รับเสียง	3	ใน	4	ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่น

อาจมีความเสี่ยง	 เน่ืองจากไม่มีคะแนนเสียงพอที่จะเข้ามาตรวจสอบและถ่วงดุลอำานาจในการบริหารและการจัดการของบริษัทได้	

เน่ืองจากต้องใช้เสียงกึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วทั้งหมดของบริษัท	 เพ่ือเป็นการถ่วงดุลอำานาจในการบริหารจัดการ		

บริษัทจึงได้จัดให้มีกรรมการอิสระ	4	คน	จากกรรมการทั้งหมดจำานวน	9	คน	อย่างไรก็ตาม	บริษัทได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำากับ

ดูแลกิจการเป็นสิ่งสำาคัญ	และมีความจำาเป็นต่อการดำาเนินธุรกิจ	ภายใต้กรอบข้อกำาหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ	มีความ

รับผิดชอบต่อหน้าที่	โดยคำานึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกราย	ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัท
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)	

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0107537000718

สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่			 :	 ชั้น	28	อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร	์เลขที่	33/137	ถนนสุรวงศ์			

	 	 บางรัก	กรุงเทพฯ	10500

สถานที่ตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์บก	 :	 65	หมู่ที่	2	ตำาบลห้วยท่าช้าง	อำาเภอเขาย้อย	จังหวัดเพชรบุรี

สถานที่ตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำา	 :	 62	หมู่ที่	2	ตำาบลห้วยท่าช้าง	อำาเภอเขาย้อย	จังหวัดเพชรบุรี

สถานที่ตั้งฟาร์มดงขุย	 :	 33	หมู่ที่	14	ตำาบลดงขุย	อำาเภอชนแดน	จังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่ตั้งฟาร์มชนแดน	 :	 246	หมู่ที่	12	ตำาบลบ้านกล้วย	อำาเภอชนแดน	จังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่ตั้งฟาร์มทดลอง	 :		 40	หมู่ที่	11	ตำาบลห้วยแห้ง	อำาเภอแก่งคอย	จังหวัดสระบุรี

โทรศัพท์	 :	 0-2632-7300	(อัตโนมัติ)

โทรสาร	 :	 0-2236-7751	

เว็บไซต์	 :	 www.leepattana.com

ประเภทธุรกิจ	 :	 ผลิตอาหารสัตว์และกิจการฟาร์ม

ทุนจดทะเบียน	 :	 หุ้นสามัญ	จำานวน	929,070,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท

ทุนชำาระแล้ว	 :	 หุ้นสามัญ	จำานวน	922,180,251	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท

รวมทุนชำาระแล้ว	 :	 922,180,251	บาท

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไปของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายแล้ว

บริษัท	ลีพัฒนาอาหารสัตว	์จำากัด

สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 :	 เลขที	่33/137	ถนนสุรวงศ์	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500

สถานที่ตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์	 :	 33/1	หมู่ที่	7	ถนนพหลโยธิน	ตำาบลดาวเรือง	อำาเภอเมือง	จังหวัดสระบุรี

ประเภทธุรกิจ	 :	 ผลิตอาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์น้ำา	

อัตราการถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	95.00	ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว	200	ล้านบาท

	 	 แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	20	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท

บริษัท	ลีพัฒนาเกษตรมั่นคง	จำากัด		

สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 :	 เลขที	่33/137	ถนนสุรวงศ์	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500

สถานที่ตั้งไซโล	 :	 33/1	หมู่ที่	7	ถนนพหลโยธิน	ตำาบลดาวเรือง	อำาเภอเมือง	จังหวัดสระบุรี

ประเภทธุรกิจ	 :	 ไซโลอบพืชและจำาหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์

อัตราการถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	95.00	ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว	150	ล้านบาท

	 	 แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	15	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท
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บริษัท	โพธิ์งามฟาร์มทะเล	จำากัด

สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 :	 เลขที	่1/3	หมู่ที่	9	ตำาบลหนองบัว	อำาเภอเมืองจันทบุร	ี	จังหวัดจันทบุรี

ประเภทธุรกิจ	 :	 ให้เช่าโรงเรือนฟาร์ม

อัตราการถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	99.96	ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว	5	ล้านบาท

	 	 แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	50,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	100	บาท

บริษัท	พัฒนาเกษตรล่วงหน้า		จำากัด		

สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 :	 เลขที	่33/19	ถนนสุรวงศ์	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500

ประเภทธุรกิจ	 :	 นายหน้าซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า	(หยุดดำาเนินธุรกิจแล้ว)

อัตราการถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	44.50	ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว	25	ล้านบาท

	 	 แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	2.5	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหุ้น	 :	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด

	 	 93	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400

	 	 โทรศัพท์	0-2009-9000	โทรสาร	0-2009-9999	

ผู้สอบบัญชี	 :	 บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด

	 	 ชั้น	33	อาคารเลครัชดา	(เยื้องศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)

	 	 193/136-137	ถนนรัชดาภิเษก	คลองเตย	กรุงเทพฯ	10110

	 	 โทรศัพท์	0-2264-9090	โทรสาร	0-2264-0789-90	

	 	 ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาวกรองแก้ว	ลิมป์กิตติกุล

	 	 เลขทะเบียนผู้สอบบัญช	ีเลขที่	5874	

ที่ปรึกษากฎหมาย	 :	 สำานักงานทนายความ	จำานง	จันทร์ประสิทธิ์

	 	 26/7-8	ซอยชัยพฤกษ	์ถนนสุขุมวิท	(65)		

	 	 พระโขนง	คลองเตย	กรุงเทพฯ	10110

	 	 โทรศัพท์	0-2391-6488	โทรสาร	0-2391-1751

ที่ปรึกษาทางการเงิน	 :	 ปัจจุบันยังไม่มี

ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการ	 :	 ปัจจุบันยังไม่มี

ภายใต้สัญญาการจัดการ			

2. ข้อมูลสำาคัญอื่นๆ	 :	 ปัจจุบันยังไม่มี
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น
1. จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว ประกอบด้วย

หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

ทุนจดทะเบียน	 :	 929,070,000	บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน	929,070,000	บาท	หุ้น     

	 	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

ทุนชำาระแล้ว	 :	 922,180,251	บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน	922,180,251	หุ้น   

	 	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

2. ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น	10	รายแรก	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	(ล่าสุด)	วันที่	31	ธันวาคม	2560	สรุปได้ดังนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้นที่ถือ ถือหุ้นร้อยละ

1.	 นายนิพนธ	์ลีละศิธร 222,000,000 24.07

2.	 นายปรีชา	ลีละศิธร 122,000,000 13.23

3.	 บริษัท	แอ็ลไลแอนซ	์จำากัด 82,000,000 8.89

4.	 บริษัท	วอลล์สตรีททาวเวอร	์จำากัด 35,000,000 3.80

5.	 นายชายชาญ	หลูไพบูลย์ 24,350,000 2.64

6.	 นายเอกพล	สิทธิกรเมธากุล 22,101,600 2.40

7.	 บริษัท	ลีกองยิน	โฮลดิ้ง	จำากัด 18,665,790 2.02

8.	 นางกรองพร	ตุริยากรณ์ 16,551,687 1.80

9.	 MR.LEE	JOO	CHEW 13,838,321 1.50

10.	นายขจรเกียรต	ิอึ้งอร่าม 10,277,700 1.11

11.	อื่นๆ	(3,536	ราย) 							355,395,153 38.54

รวม	3,546	ราย 922,180,251 100.00

หมายเหตุ	กลุ่มครอบครัวลีละศิธร	ประกอบด้วยลำาดับท่ี	1	-	4	ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นประมาณร้อยละ	49.99	ของจำานวนหุ้นท้ังหมด	โดยมีผู้แทน

กลุ่มครอบครัวลีละศิธร	คือ	นายนิพนธ์	ลีละศิธร

ทั้งนี	้ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัทนั้น	บริษัทมีผู้ถือหุ้นในส่วนที่เป็น	NVDR	ในสัดส่วน

ร้อยละ	เท่ากับ	2.12	ของทุนชำาระแล้วของบริษัทที่มีเท่ากับ	922,180,251	บาท	(มูลค่าต่อหุ้นเท่ากับ	1	บาท)	ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถ

หาข้อมูลของผู้ถือหุ้นในส่วนของ	NVDR		ได้จากเว็บไซต	์www.set.or.th

3. การออกหลักทรัพย์อื่น  

ปัจจุบันยังไม่มี
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
	 บรษิทัและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้	ในอัตราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ	50	ของกำาไรสทุธิหลงัหกัภาษเีงนิได้

ตามงบกำาไรขาดทุนเฉพาะของบรษิทั	ทัง้นีก้ารจา่ยเงนิปนัผลดังกลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยูก่บัผลการดำาเนนิงานฐานะการเงนิ	

และโครงการในอนาคตของบริษัท	รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	2/2561	เมื่อวันที่	13	มีนาคม	2561	ให้จ่ายเงินปันผลประจำาปี	2560	ในอัตราหุ้นละ	

0.19	บาท	หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ	93	ของกำาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	(หรือคิดเป็น

อัตราร้อยละ	92	ของงบการเงินรวมส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท)	สำาหรับผลการดำาเนินงานตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2560	ถึงวันที	่

31	ธันวาคม	2560	และกำาหนดจ่ายในวันที่	18	พฤษภาคม	2561	สำาหรับปี	2559	และ	2558	จ่ายในอัตราหุ้นละ	0.24	บาท	และ	0.12	บาท	

คิดเป็นอัตราการจ่ายร้อยละ	95	และร้อยละ	96	ของกำาไรของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	(หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	87	และ

อัตราร้อยละ	76	ของงบการเงินรวมส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท)	ตามลำาดับ
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โครงสร้างการจัดการ
1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ	์จำากัด	(มหาชน)	ประกอบด้วยกรรมการจำานวน	9	ท่าน	ดังนี้

	 1.	นายวิสิทธิ์	ลีละศิธร	 	 กรรมการและประธานกรรมการ

	 2.	นายนิพนธ์	ลีละศิธร	 	 กรรมการ	

	 3.	นายการุญ	จันทร์มิ่งพร	 กรรมการ

	 4.	นางสุภาพร	จงวิลัยวรรณ	 กรรมการ

	 5.	รศ.ดร.สมชาย	ภคภาสน์วิวัฒน์	 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

	 6.	นางสุนันทา	ศุภผลศิริ		 กรรมการและกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

	 7.	นายบุศรินทร	์วนาสวัสดิ์	 กรรมการและกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

	 8.	พล.ต.ท.อดิศร	นนทรีย์	 กรรมการและกรรมการอิสระ	

	 9.	นายสมศักดิ์	เธียรศรียุกต์	 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

กรรมการผูม้อีำานาจลงนามผกูพันบริษทัประกอบด้วย	นายวสิทิธ์ิ	ลลีะศธิร	หรอื	นายนพินธ์	ลลีะศธิร	หรอื	นายการญุ	จันทรม์ิง่พร	

หรือ	นางสุภาพร	จงวิลัยวรรณ	หรือ	นายสมศักดิ์	เธียรศรียุกต	์กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน	ประทับตราสำาคัญ

ของบริษัท

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

	 1.	ปฏบิตัหินา้ทีใ่หเ้ปน็ไปตามกฎหมาย	วัตถปุระสงค์	และขอ้บงัคับของบริษทัทีก่ำาหนดไว้	รวมทัง้ดำาเนนิการตามมตทิีป่ระชมุ

	 	 ผู้ถือหุ้น

	 2.	กำาหนดเป้าหมายและนโยบายการดำาเนินธุรกิจเพื่อให้ฝ่ายบริหารนำาไปปฏิบัติ

	 3.	คณะกรรมการมีอำานาจกำาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ	ซึ่งมีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทได้

	 4.	คณะกรรมการมีอำานาจที่จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด	ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง

	 	 แทนคณะกรรมการได้	เช่น	คณะกรรมการบริหาร	และคณะกรรมการตรวจสอบ	เป็นต้น	โดยในการมอบอำานาจนั้น

	 	 จะต้องอยู่ในภายใต้ขอบเขตแห่งอำานาจของคณะกรรมการ	และกำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำานาจไว้

	 	 อย่างชัดเจน

	 5.	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมกันทุกครั้งที่เป็นเรื่องสำาคัญๆ	ซึ่งจะมีผลต่อการดำาเนินงานของบริษัท	เช่น	

	 	 การขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน	การกู้ยืม	การค้ำาประกัน	การขยายกิจการ	การลงทุนหรือการขายเงินลงทุน

	 	 ในกิจการอื่นๆ	เป็นต้น

	 6.	พิจารณาอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส	ก่อนนำาส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 7.	กำากับดูแลให้การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ	ต่อผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	มีดังนี้

1. นายวิสิทธิ์  ลีละศิธร

ประธานกรรมการ	(มีอำานาจลงนามผูกพัน)

-	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	เมื่อวันที	่16	สิงหาคม	2526

-	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งล่าสุด	เมื่อวันที่	28	เมษายน	2560

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

•	มัธยมศึกษาตอนปลาย

จำานวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง) ระหว่างปี 2560

 -

ประสบการณ์ทำางานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ

ปี	2526	-	ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์	และ

บจ.	ลีพัฒนาอาหารสัตว์

ผลิตและจำาหน่ายอาหารสัตว์

ปี	2526	-	ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.	วอลล์สตรีททาวเวอร์ ขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ปี	2523	-	ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.	แอ็ลไลแอนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

และการลงทุน

ปี	2547	-	ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.	ลีพัฒนาเกษตรมั่นคง อบพืชไซโลและซื้อขายวัตถุดิบ

อาหารสัตว์

ปี	2547	-	ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.	พัฒนาเกษตรล่วงหน้า นายหน้าซื้อขายสินค้าเกษตร

ล่วงหน้า
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2. นายนิพนธ์  ลีละศิธร

ประธานกรรมการบริหาร	และกรรมการผู้จัดการ	รักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด	และรักษาการผู้ช่วย

กรรมการ	ผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป	กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	(มีอำานาจลงนามผูกพัน)

-	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	เมื่อวันที	่16	สิงหาคม	2526

-	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งล่าสุด	เมื่อวันที่	29	เมษายน	2559

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

•	ปริญญาโท	สาขาการจัดการ	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร	์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	อบรม	Directors	Certification	Program	(DCP)	โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	ปริญญาบัตร	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน	รุ่นที่	26

จำานวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง) ระหว่างปี 2560

 -

ประสบการณ์ทำางานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ

ปี	2542	-	ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ.	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์	และ

บจ.	ลีพัฒนาอาหารสัตว์

ผลิตและจำาหน่ายอาหารสัตว์

ปี	2532	-	ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ.	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์	และ

บจ.	ลีพัฒนาอาหารสัตว์

ผลิตและจำาหน่ายอาหารสัตว์

ปี	2547	-	2557 กรรมการผู้จัดการ บจ.	พัฒนาเกษตรล่วงหน้า นายหน้าซื้อขายสินค้าเกษตร

ล่วงหน้า

ปี	2557	-	ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร	 บจ.	พัฒนาเกษตรล่วงหน้า นายหน้าซื้อขายสินค้าเกษตร

ล่วงหน้า

ปี	2526	-	ปัจจุบัน กรรมการ บจ.	วอลล์สตรีททาวเวอร์ ขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ปี	2547	-	ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ.	ลีพัฒนาเกษตรมั่นคง อบพืชไซโลและซื้อขายวัตถุดิบ

อาหารสัตว์

ปี	2558	-	ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและ

กำาหนดค่าตอบแทน

บมจ.	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตและจำาหน่ายอาหารสัตว์
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3. นายการุญ จันทร์มิ่งพร

กรรมการบริหาร	/	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิตและเทคโนโลยีอาหารสัตว	์(มีอำานาจลงนามผูกพัน)

-	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	เมื่อวันที	่14	ธันวาคม	2532	

-	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งล่าสุด	เมื่อวันที่	28	เมษายน	2558

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

•	ปริญญาตรี	สาขา	Animal	Husbandry	ประเทศไต้หวัน

จำานวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง) ระหว่างปี 2560

 -

ประสบการณ์ทำางานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ

ปี	2532	-	ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการ	

บมจ.	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์	และ

บจ.	ลีพัฒนาอาหารสัตว์

ผลิตและจำาหน่ายอาหารสัตว์

ปี	2547	-	ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการ	

บจ.	ลีพัฒนาเกษตรมั่นคง อบพืชไซโลและซื้อขายวัตถุดิบ

อาหารสัตว์

4. นางสุภาพร จงวิลัยวรรณ

กรรมการ	/	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน	/	บัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศ	(มีอำานาจลงนามผูกพัน)

-	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	เมื่อวันที	่16	พฤษภาคม	2540	

-	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งล่าสุด	เมื่อวันที่	28	เมษายน	2560

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

•	ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	อบรม	“Director	Accreditation	Program”	(DAP)	จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

จำานวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง) ระหว่างปี 2560

 -

ประสบการณ์ทำางานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ

ปี	2540	-	ปัจจุบัน กรรมการและ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บมจ.	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์	และ

บจ.	ลีพัฒนาอาหารสัตว์

ผลิตและจำาหน่ายอาหารสัตว์

ปี	2547	-	ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ.	พัฒนาเกษตรล่วงหน้า นายหน้าซื้อขายสินค้าเกษตร

ล่วงหน้า

ปี	2547	-	ปัจจุบัน กรรมการและ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บจ.	ลีพัฒนาเกษตรมั่นคง อบพืชไซโลและซื้อขายวัตถุดิบ

อาหารสัตว์
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5. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

-	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	เมื่อวันที	่5	กรกฎาคม	2534	

-	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งล่าสุด	เมื่อวันที่	28	เมษายน	2558

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

•	Doctorado	de	Estado,	Facultad	de	Ciencia	Politica,	Universidad	Complutense	de	Madrid,	Spain1982

•	Diplome	d’Etudes	Superieures,	(Economic	Integration),	Universite	de	Nancy,	France	1975

•	Licenciatura,	Facultad	de	Ciencia	Politica	y	Economica,	Universidad	Complutense	de	Madrid,	Spain1973

•	อักษรศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	1966

•	อบรม	“Director	Accreditation	Program”	(DAP)	จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

จำานวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง) ระหว่างปี 2560

 -

ประสบการณ์ทำางานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ

ปี	2539	-	2556 กรรมการตรวจสอบ บมจ.	อมรินทร์พริ้นติ้ง	แอนด์	

พับลิชชิ่ง

สื่อและสิ่งพิมพ์

ปี	2539	-	ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.	อมรินทร์พริ้นติ้ง	แอนด์	

พับลิชชิ่ง

สื่อและสิ่งพิมพ์

ปี	2556	-	ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.	อมรินทร์พริ้นติ้ง	แอนด์	

พับลิชชิ่ง

สื่อและสิ่งพิมพ์

ปี	2549	-	2556 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.	ซีฟโก้ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ปี	2549	-	ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.	ซีฟโก้ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ปี	2556	-	ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.	ซีฟโก้ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ปี	2534	-	ปัจจุบัน กรรมการอิสระ	และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ.	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตและจำาหน่ายอาหารสัตว์

ปี	2550	-	ปัจจุบัน กรรมการและประธาน

กรรมการตรวจสอบ

บจ.	กรุงเทพธนาคม ขนส่งมวลชน

ขนส่งสินค้า

ปี	2553	-	2554 กรรมการอิสระ	และ

กรรมการตรวจสอบ

ธนาคารนครหลวงไทย	จำากัด	

(มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ปี	2552	-	ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาต	จำากัด	(มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

ปี	2558	-	ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท	ศุภาลัย	จำากัด	(มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ป	ี2525	-	2549 รองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร	์มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

สถาบันศึกษา
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6. นางสุนันทา ศุภผลศิริ

กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

-	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	เมื่อวันที	่22	มีนาคม	2527

-	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งล่าสุด	เมื่อวันที่	28	เมษายน	2558

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

•	ปริญญาตรี	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยบอสตัน	สหรัฐอเมริกา

•	อบรม	“Audit	Committee	Program”	จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	อบรม	“Director	Accreditation	Program”	(DAP)	จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

จำานวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง) ระหว่างปี 2560

 -

ประสบการณ์ทำางานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ

ปี	2558	-	ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและ

กำาหนดค่าตอบแทน

บมจ.	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตและจำาหน่ายอาหารสัตว์

ปี	2542	-	ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตและจำาหน่ายอาหารสัตว์

ปี	2537	-	ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตและจำาหน่ายอาหารสัตว์

ปี	2527	-	ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตและจำาหน่ายอาหารสัตว์

ป	ี2533	-	ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ.	เลเธอร์มายน์ ผลิตและจำาหน่ายเครื่องหนัง
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7. นายบุศรินทร์  วนาสวัสดิ์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

-	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	เมื่อวันที	่29	พฤศจิกายน	2542	

-	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งล่าสุด	เมื่อวันที่	28	เมษายน	2560

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

•	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ	Pepperdine	University,	U.S.A.

•	อบรม	“Director	Accreditation	Program”	(DAP)	จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	อบรม	“Audit	Committee	Program”	จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

จำานวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง) ระหว่างปี 2560

 -

ประสบการณ์ทำางานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ

ปี	2542	-	ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ

บมจ.	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตและจำาหน่ายอาหารสัตว์

ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการ บจ.	โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค โรงงานผลิตยา

ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการ บจ.	แอตแลนติด	ฟาร์มาซูติคอล โรงงานผลิตยา

ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการ บจ.	วนา โรงงานผลิตยา

กรรมการ สมาคมไทยอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรม

กรรมการ คณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมยา

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรม

กรรมการ สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยา

แผนปัจจุบัน

อุตสาหกรรมยา
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8. พล.ต.ท.อดิศร นนทรีย์        

ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	และกรรมการอิสระ

-	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	เมื่อวันที	่12	มีนาคม	2553

-	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งล่าสุด	เมื่อวันที่	29	เมษายน	2559

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

•	ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์	โรงเรียนนายร้อยตำารวจ

•	อบรมหลักสูตรการบริหารงาน	ตำารวจชั้นสูง	รุ่น	14	(พ.ศ.	2537)

จำานวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง) ระหว่างปี 2560

 -

ประสบการณ์ทำางานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ

ปี	2549	-	2550 ผู้บัญชาการตำารวจภูธร

ภาค	6

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ข้าราชการตำารวจ

ปี	2550 ผู้บัญชาการ	กองบัญชาการ

	ตำารวจนครบาล

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ข้าราชการตำารวจ

ปี	2550	-	2551 ผู้บัญชาการ	กองบัญชาการ

ตำารวจสอบสวนกลาง

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ข้าราชการตำารวจ

ปี	2551	-	2552 จเรตำารวจ	(สบ8) สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ข้าราชการตำารวจ

ปี	2553	-	ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตและจำาหน่ายอาหารสัตว์

ป	ี2558	-	ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน
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 9. นายสมศักดิ์ เธียรศรียุกต์

กรรมการ	/	เลขานุการ	คณะกรรมการและผู้จัดการฝ่ายบัญช	ี(มีอำานาจลงนามผูกพัน)

-	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	เมื่อวันที	่15	พฤษภาคม	2558	

-	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งล่าสุด	เมื่อวันที่	29	เมษายน	2559

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

•	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•	อบรม	“Director	Accreditation	(DAP)	จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

จำานวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง) ระหว่างปี 2560

 -

ประสบการณ์ทำางานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ

ปี	2543	-	ปัจจุบัน เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริหาร

บมจ.	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตและจำาหน่ายอาหารสัตว์

ปี	2558	-	ปัจจุบัน กรรมการ	/	เลขานุการ

คณะกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน

บมจ.	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตและจำาหน่ายอาหารสัตว์

ป	ี2527	-	ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ.	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์	และ

บริษัทย่อย

ผลิตและจำาหน่ายอาหารสัตว์

33



2. ผู้บริหาร

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

องคป์ระกอบของคณะกรรมการเปน็ไปตามหลกัเกณฑข์องสำานกังานคณะกรรมการกำากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์(ก.ล.ต.)	

ดังนี้

	 -	 มีกรรมการอิสระอย่างน้อย	1	ใน	3	ของจำานวนกรรมการทั้งหมด	และไม่น้อยกว่า	3	คน

	 -	 มีคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	3	คน

นิยามคณะกรรมการ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	หมายถึง	ผู้มีอำานาจในการบริหารงานและมีอำานาจลงนามผูกพันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	หมายถึง	กรรมการที่ไม่ได้มีตำาแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทและไม่มีอำานาจลงนามผูกพัน

กรรมการอิสระ	 หมายถึง	 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำาหนดของสำานักงาน	 ก.ล.ต.	 และ

ตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและ

กำาหนดค่าตอบแทน

รองกรรมการผู้จัดการ

(สายงานการตลาด)

รองกรรมการผู้จัดการ

(สายงานการผลิตและ

เทคโนโลยีอาหารสัตว์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ		

(สายงานบริหารทั่วไป)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ		

(สายงานการเงิน/บัญชี/

เทคโนโลยีสารสนเทศ)
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คุณสมบัติและเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัท	มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย	์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	กล่าวคือ

	 1.	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.50	ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือ

	 	 นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ	ด้วย

	 2.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา	หรือผู้มีอำานาจ

	 	 ควบคมุของบริษทั	บรษิทัใหญ	่บรษิทัยอ่ย	บรษิทัรว่ม	หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้	เวน้แตจ่ะพน้จากการมลีกัษณะ

	 	 ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

	 3.	ไมเ่ปน็บคุคลทีมี่ความสมัพันธท์างสายโลหิตหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ปน็	บดิา	มารดา	คูส่มรส	

	 	 พี่น้อง	และบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอำานาจควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้รับ

	 	 การเสนอให้เป็นผู้บริหาร	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	หรือบริษัทย่อย

	 4.	ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่

	 	 ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ

	 	 อิสระ	หรือผู้บริหาร	ของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง	

	 	 เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

	 5.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ

	 	 ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ	ผู้บริหาร	หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำานักงานสอบบัญชี	ซ่ึงเป็น

	 	 ผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	เว้นแต่จะพ้นจากการมี

	 	 ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

	 6.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย	หรือที่ปรึกษาทางการเงิน	

	 	 ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า	2	ล้านบาทต่อปี	จากบริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	

	 	 ทั้งนี้	ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ	่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	

	 	 ผูบ้รหิาร	หรอืหุน้สว่นผูจั้ดการ	ของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย	เวน้แตจ่ะพน้จากการมลีกัษณะดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ย

	 	 กว่า	2	ปี	ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

	 7.	ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้ขึน้เพือ่เปน็ตวัแทนของกรรมการของบริษทั	ผูถื้อหุน้รายใหญ่	หรอืผูถื้อหุน้ซ่ึงเปน็ผูเ้กีย่วข้อง

	 	 กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

	 8.	ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ	เกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท	กรรมการอิสระอาจ

	 	 ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อย

	 	 ลำาดับเดียวกัน	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ
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โครงสร้างการจัดการของบริษัท

ประกอบด้วย	คณะกรรมการ	จำานวน	4	ชุด	ได้แก่	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	และ

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร	ประกอบด้วยกรรมการ	จำานวน	4	ท่าน	มีรายละเอียดดังนี้

	 1.	นายนิพนธ์	ลีละศิธร	 	 ประธานกรรมการบริหาร

	 2.	นายการุญ	จันทร์มิ่งพร	 กรรมการบริหาร

	 3.	นางสุภาพร	จงวิลัยวรรณ	 กรรมการบริหาร	

	 4.	นายสมศักดิ์	เธียรศรียุกต์	 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

	 1.	ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการบริหารงานประจำาของบริษัท	ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

	 	 หรือกำาหนดไว้	โดยมีอำานาจอนุมัติธุรกรรมทางการค้าต่อครั้งภายในวงเงินไม่เกิน	100	ล้านบาท	/	ครั้ง	หรือตามที่

	 	 คณะกรรมการบริษัทกำาหนด

	 2.	กำาหนดโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร	การวางแผน	ควบคุมและประเมินผลการดำาเนินงานของบริษัท	เพื่อเสนอ

	 	 ให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

	 3.	ตรวจสอบติดตามและรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้กำาหนดไว้	เพื่อรายงานต่อ

	 	 คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

	 4.	ดำาเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ	ไป

ทัง้นี	้การอนมุตัริายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รอืขดัแยง้ตอ่สว่นได้เสยีในลกัษณะอืน่ใดกับบรษิทัฯ	หรอืบรษิทัยอ่ย	

คณะกรรมการบริหารจะต้องนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว

นอกจากนี้	ในกรณีที่การทำารายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ

บรษิทัฯ	หรอืบริษัทย่อย	แลว้แต่กรณี	การทำารายการดังกลา่วตอ้งได้รบัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถื้อหุน้	และ/หรอื	การปฏบิตัอิืน่ใด

ตามท่ีหลกัเกณฑ์และวิธกีารตามทีป่ระกาศดงักลา่วกำาหนดไวใ้นเรือ่งนัน้ๆ	ดว้ย	เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

คณะผู้บริหาร

	 1.	นายนิพนธ์	ลีละศิธร	 	 กรรมการผู้จัดการ

	 	 	 	 และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด	

	 	 	 	 และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป

	 2.	นายการุญ	จันทร์มิ่งพร	 รองกรรมการผู้จัดการสายการผลิตและเทคโนโลยีอาหารสัตว์

	 3.	นางสุภาพร	จงวิลัยวรรณ	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน/บัญชี/เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 4.	นายสมศักดิ์	เธียรศรียุกต์	 กรรมการและผู้จัดการฝ่ายบัญชี

36



อำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

	 1.	หน้าที่ในการกำาหนดนโยบาย	ทิศทาง	กลยุทธ์	และโครงสร้างการบริหารงาน	ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ

	 	 และการแข่งขัน	เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

	 2.	กำาหนด	แผนธุรกิจ	งบประมาณ	การลงทุนต่างๆ	รวมทั้งการตรวจสอบติดตามการดำาเนินนโยบาย	แนวทางการบริหาร

	 	 งานด้านต่างๆ	ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้นำาเสนอและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท	ตลอดจนการ

	 	 ดำาเนินการอื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีๆ	ไป	ทั้งนี้การอนุมัติรายการที่อาจมีความ

	 	 ขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รอืขดัแยง้ตอ่สว่นไดเ้สยีในลกัษณะอืน่ใดกบับรษิทัฯ	หรอืบรษิทัยอ่ย	กรรมการผูจ้ดัการจะตอ้ง

	 	 นำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว	

นอกจากนี้ในกรณีที่การทำารายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ

บรษิทัฯ	หรอืบริษัทย่อย	แลว้แต่กรณี	การทำารายการดังกลา่วตอ้งได้รบัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถื้อหุน้	และ/หรอื	การปฏบิตัอิืน่ใด

ตามท่ีหลกัเกณฑ์และวิธกีารตามทีป่ระกาศดงักลา่วกำาหนดไวใ้นเรือ่งนัน้ๆ	ดว้ย	เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง	นายศุภโรจน์	บัวศรี	ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและรัฐกิจใน	บริษัท	

ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)	ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติทั้งด้านคุณวุฒิและวัยวุฒิ	มาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่ง

เลขานุการของบริษัท	ตั้งแต่วันที่	31	สิงหาคม	2551	โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำาหนดในมาตรา	89/15	และ	มาตรา	

89/16	ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	ด้วยความรับผิดชอบ	ความระมัดระวัง	และ

ความซื่อสัตย์สุจริต	รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค	์ข้อบังคับบริษัท	มติกรรมการ	ตลอดจนมติที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท	มีดังนี้

	 1.	จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

	 	 ก.	ทะเบียนกรรมการ

	 	 ข.	หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	รายงานการประชุมคณะกรรมการ	และรายงานประจำาปีของบริษัท

	 	 ค.	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

	 2.	เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร	และจัดส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสีย

	 	 ตามมาตรา	89/14	ให้ประธานกรรมการ	และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน	7	วันทำาการ	นับแต่วันที่บริษัทได้รับ

	 	 รายงานนั้น

	 3.	ดำาเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด

	 4.	ให้คำาแนะนำาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ	ท่ีเก่ียวข้อง	และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำากับดูแลในการดำาเนินกิจกรรมของ

	 	 คณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

	 5.	หน้าที่อื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
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4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด	ซึ่งเชื่อมโยงกับ

ผลการดำาเนนิงานของบรษิทั	โดยค่าตอบแทนจะจา่ยในจำานวนทีเ่หมาะสมสำาหรบัขนาดธุรกจิและประเภทอตุสาหกรรม	และตอ้ง

ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งก่อนการจ่าย

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม	โดยใช้ข้อมูล

ค่าตอบแทนของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกนั	รวมทั้งผลประกอบของบริษัทประกอบการพิจารณา	

ก่อนนำาเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการอนุมัติ

1)	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 -	 กรรมการ	จำานวน	9	ท่าน	ได้รับบำาเหน็จกรรมการในฐานะเป็นกรรมการบริษัทประจำาปี	2558	เป็นจำานวนเงิน	1,020,000	บาท	

	 	 ในปี	2559	เป็นจำานวนเงิน	1,110,000	บาท	และในปี	2560	เป็นจำานวนเงิน	1,145,000	บาท	ตามลำาดับ	ตามรายชื่อ

	 	 คณะกรรมการและจำานวนเงินดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ ตำาแหน่ง
จำานวนเงินค่าบำาเหน็จกรรมการ (บาท)

ปี	2558 ปี	2559 ปี	2560

1.	นายวิสิทธิ์	ลีละศิธร ประธานกรรมการ 335,000 345,000 345,000

2.	นายนิพนธ	์ลีละศิธร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ 125,000 135,000 135,000

3.	นายการุญ	จันทร์มิ่งพร รองกรรมการผู้จัดการ 80,000 90,000 95,000

4.	นางสุภาพร	จงวิลัยวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 80,000 90,000 95,000

5.	รศ.ดร.สมชาย	ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 80,000 90,000 95,000

6.	นางสุนันทา	ศุภผลศิริ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 80,000 90,000 95,000

7.	นายบุศรินทร	์วนาสวัสดิ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 80,000 90,000 95,000

8.	พล.ต.ท.อดิศร	นนทรีย์ กรรมการอิสระ 80,000 90,000 95,000

9.	นายสมศักดิ	์เธียรศรียุกต์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 80,000 90,000 95,000

รวมค่าบำาเหน็จกรรมการ 1,020,000 1,110,000 1,145,000
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	 -	 ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร	จำานวน	5	ท่าน	ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในการบริหารงาน	เป็น	เงินเดือน	

	 	 โบนัส	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำารองเลี้ยงชีพจากบริษัท	ในรอบปี	2558	-	2560	รวมเป็นเงิน	15.79		

	 	 ล้านบาท	16.17	ล้านบาท	และ	15.54	ล้านบาท	ตามลำาดับ	

	 -	 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	จำานวน	4	ท่าน	ได้รับรวมทั้งปีจำานวน	212,000	บาท	ในรอบ

	 	 ปี	2558	-	2559	จำานวนเท่ากัน	และจำานวน	260,000	บาท	ในรอบปี	2560	โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับจำานวน	

	 	 25,000	บาทต่อไตรมาส	กรรมการตรวจสอบได้รับท่านละ	10,000	บาทต่อไตรมาส	ส่วนกรรมการอิสระได้รับจำานวน	

	 	 8,000	บาทต่อไตรมาส	ในรอบปี	2558	-	2559	จำานวนเท่ากัน	และ	ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับจำานวน	30,000	บาท	

	 	 ต่อไตรมาส	กรรมการตรวจสอบได้รับท่านละ	12,000	บาทต่อไตรมาส		ส่วนกรรมการอิสระได้รับจำานวน	11,000	บาท

	 	 ต่อไตรมาส	ในรอบปี	2560

รายชื่อคณะกรรมการ ตำาแหน่ง

จำานวนเงินค่าเบ้ียประชุมกรรมการ
(บาท)

ปี	2558 ปี	2559 ปี	2560

1.	รศ.ดร.สมชาย	ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 100,000 100,000 120,000

2.	นางสุนันทา	ศุภผลศิริ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 40,000 40,000 48,000

3.	นายบุศรินทร	์วนาสวัสดิ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 40,000 40,000 48,000

4.	พล.ต.ท.อดิศร	นนทรีย	์	 กรรมการอิสระ 32,000 32,000 44,000

รวมค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 212,000 212,000 260,000

2)	 ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่เป็นเงิน

	 -	 ไม่ม	ี	-
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การกำากับดูแลกิจการ
นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ	 เน่ืองจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญและจำาเป็นต่อการดำาเนินธุรกิจ

ให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว	 โดยได้กำาหนดนโยบายและ

ทศิทางการดำาเนนิงานของบริษทัใหค้วามสำาคัญตอ่ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน	กำากบัดูแลฝา่ยบรหิารใหด้ำาเนนิการตาม

นโยบายอย่างมปีระสทิธภิาพ	เพ่ือประโยชนใ์นระยะยาวของผูถื้อหุน้	ภายใต้กรอบขอ้กำาหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกจิ	รวมท้ัง

ข้อพึงปฏิบัติที่ดี	(Code	of	best	practices)	สำาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ

สิทธิของผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นทุกคร้ังได้จัดท่ีบริษัท	และบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมท้ังข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ	ให้ผู้ถือหุ้น

ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม	10	วันทำาการ	โดยแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบและมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง

ครบถ้วน	เพ่ือให้ผูถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได	้และไดเ้พิม่ทางเลอืกใหก้บัผูถ้อืหุน้โดยใหก้รรมการอสิระเปน็ผูร้บัมอบอำานาจจากผูถ้อืหุน้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี	2560	มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	6	ท่าน	โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ

เท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำาเนินงานของบริษัทสอบถาม	และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ	รวมทั้งได้บันทึก

ประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำาคัญไว้ในรายงานการประชุมแล้ว

ภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำาหนดวิสัยทัศน์	ภารกิจ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	แผนธุรกิจ	และงบประมาณของบริษัท	ตลอดจนกำากับ

ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ	และงบประมาณที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	เพื่อเพิ่มมูลค่า

ทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ	และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่

เก่ียวโยงกัน	 และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง	 รวมท้ังมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	โดยราคาและเงือ่นไขเสมือนทำารายการกบับคุคลภายนอก	(Arm’s	Length	Basis)	และได้เปดิเผยรายละเอยีด	มลูคา่รายการ		

คู่สัญญา	เหตุผล	และความจำาเป็น	ไว้ในรายงานประจำาปี	และ	แบบ	56-1	แล้ว
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การกำากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายการกำากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	มีระเบียบ	ข้อบังคับ	ให้กรรมการและผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างต้องรักษา

ความลบั	และ/หรือ	ขอ้มลูภายในของบรษิทั	ไมน่ำาความลบั	และ/หรอื	ขอ้มลูภายในของบริษทัไปเปดิเผยหรือแสวงหาประโยชนแ์กต่นเอง	

หรอืเพ่ือประโยชนแ์กผู่อ้ืน่	ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม	รวมทัง้มมีาตรการในการปอ้งกนัผูบ้รหิารนำาขอ้มลูภายในของบรษิทัไปใชเ้พือ่

ประโยชน์ส่วนตน	โดยห้ามผู้บริหารรวมถึงคู่สมรส	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารดังกล่าว	ใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผย

เพ่ือทำาการซือ้ขาย	โอนหรือรับโอนหลกัทรัพย์ทีอ่อกโดยบรษิทัก่อนทีข่อ้มลูนัน้จะถูกเปดิเผยสูส่าธารณชน	ซึง่เปน็การปฏบิตัติามกฎหมาย

ที่เกีย่วกบัธรุกจิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์	และตอ้งรายงานสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ทกุครัง้

ที่มีการซื้อขาย	โอนหรอืรบัโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบรษิัท	ภายใน	3	วันทำาการนับจากวันที่เกิดรายการ	พร้อมทั้งสำาเนาเอกสารดังกล่าว

เพื่อการรายงานและตรวจสอบของบริษัทต่อไป

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้มีการแจ้งแนวทางเกี่ยวกับจรรยาบรรณให้แก่คณะกรรมการ	ฝ่ายจัดการ	และพนักงาน	ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

ตามภารกจิของบรษิทัดว้ยความซือ่สตัย	์สจุรติ	และเทีย่งธรรม	ทัง้การปฏิบตัติอ่บรษิทั	และผูม้สีว่นได้เสยีทกุกลุม่	สาธารณชน	และสงัคม	

โดยผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติ	 และบริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำาเสมอ	 และติดตามการปฏิบัติตาม

แนวทางดังกล่าวเป็นประจำา

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำานวน	9	ท่าน	ประกอบด้วย

	 -	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 4	 ท่าน

	 -	 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	 1	 ท่าน

	 -	 กรรมการที่เป็นอิสระ	 4	 ท่าน		

การรวมหรือแยกตำาแหน่ง

ประธานกรรมการไมเ่ปน็บคุคลเดยีวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ	แตท่ัง้สองทา่นเปน็ตัวแทนจากกลุม่ผูถื้อหุน้ใหญ่กลุม่เดียวกัน	อยา่งไรกต็าม

โครงสรา้งคณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการทีเ่ป็นอสิระจำานวน		4	ทา่น	ซึง่จะทำาใหเ้กิดการถ่วงดุลและสอบทานการบรหิารงาน
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การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีกำาหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำาทุกไตรมาส	 และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำาเป็น	 โดยมีการกำาหนดวาระ

ชดัเจนแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้	และมวีาระพิจารณาติดตามผลการดำาเนนิงานเปน็ประจำา	โดยเลขานกุารคณะกรรมการบรษิทัได้จดัหนงัสอื

เชิญประชุม	พร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า	7	วัน	เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูล

อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม	โดยในปี	2560	ที่ผ่านมา	คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจำานวน	4	ครั้ง	และประชุมตาม

วาระพิเศษ	จำานวน	1	ครั้ง	รวมทั้งสิ้น	5	ครั้ง	โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได	้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุม / ประชุมท้ังหมด (คร้ัง)

การประชุมวาระปกติ การประชุมวาระพิเศษ รวม

ปี	2559 ปี	2560 ปี	2559 ปี	2560 ปี	2559 ปี	2560

1.	นายวิสิทธิ์	ลีละศิธร 4/4 4/4 1/1 1/1 5/5 5/5

2.	นายนิพนธ์	ลีละศิธร 4/4 4/4 1/1 1/1 5/5 5/5

3.	นายการุญ	จันทร์มิ่งพร 3/4 3/4 1/1 1/1 4/5 4/5

4.	นางสุภาพร	จงวิลัยวรรณ 4/4 3/4 1/1 1/1 5/5 4/5

5.	รศ.ดร.สมชาย	ภคภาสน์วิวัฒน์ 4/4 4/4 1/1 1/1 5/5 5/5

6.	นางสุนันทา	ศุภผลศิริ 2/4 4/4 1/1 1/1 3/5 5/5

7.	นายบุศรินทร	์วนาสวัสดิ์ 3/4 3/4 1/1 1/1 4/5 4/5

8.	พล.ต.ท.อดิศร	นนทรีย์ 4/4 4/4 1/1 1/1 5/5 5/5

9.	นายสมศักดิ์	เธียรศรียุกต์ 4/4 4/4 1/1 1/1 5/5 5/5

ทั้งนี้ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร	 จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง	

สามารถตรวจสอบได้	สำาหรับวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการนั้น	เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท	ดูได้ในหัวข้อการสรรหากรรมการและ

ผู้บริหาร	โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	3	ปี

รายงานคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวม	และงบการเงินเฉพาะบริษัทของ	บริษัท	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)		

รวมถงึขอ้มลูสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจำาป	ีงบการเงนิดังกลา่วจดัทำาขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป	โดย

เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ	และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำา	

รวมทัง้ให้มีการเปดิเผยขอ้มลูทีส่ำาคัญอยา่งเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิเพือ่ใหเ้ปน็ประโยชนต์อ่ผูถ้อืหุน้	และนกัลงทนุทัว่ไป

อย่างโปร่งใส
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คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้จัดให้มี	และดำารงรักษาไว้ซ่ึงระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ	เพ่ือให้เช่ือม่ันอย่างมีเหตุผลว่า	การบันทึก

ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง	ครบถ้วน	และเพียงพอ	ท่ีจะดำารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สินของบริษัทฯ	ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการ

ที่ผิดปกติ

คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งประกอบด้วย	กรรมการอิสระ	และเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	เพื่อช่วย

กำากับดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน	โดยติดตาม	ประเมินผล	ร่วมให้ความเห็นเพิ่มเติม	และ

รายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการตรวจสอบของบริษัทฯ	ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้	ได้ปรากฏ

อยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

งบการเงินรวม	และงบการเงินเฉพาะบริษัท	 ได้รับการตรวจสอบโดยบริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด	ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีอิสระ	ในการ

ตรวจสอบนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ	เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น

ได้ตามมาตรฐานการสอบบัญช	ีโดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏอยู่ในรายงานผู้สอบบัญชีซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ	มีความเห็นร่วมกันว่า	ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	อยู่ในระดับที่น่าพอใจ	สามารถสร้างความเชื่อมั่น

ได้ว่า	งบการเงินประจำาปี	2560	ของ	บริษัท	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)	มีความเชื่อถือได้	โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน

การบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท	ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน	ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของ

ผู้ลงทนุและผูท้ี่มสีว่นได้เสยีของบรษิทั	จงึไดก้ำาชบัให้ฝา่ยบรหิารดำาเนนิการในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการเปดิเผยขอ้มลูทีค่รบถว้น	ตรงตอ่ความ

เป็นจริง	เชื่อถือได้	สม่ำาเสมอ	และทันเวลา	ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำาคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด	ในส่วนของงาน

ด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้นบริษัทยังไม่จัดตั้งหน่วยงานข้ึนเฉพาะแต่ได้มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีทำาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน

สถาบัน	ผู้ถือหุ้น	รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก	ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อ

ขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่	โทร.	0-2632-7300	ต่อ	301	หรือ	314	หรือที่	Website	:	www.leepattana.com	หรือที	่E-mail	address	:	

acct@leepattana.com	หรือ	ir@leepattana.com

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำานวน	3	ท่าน	ประกอบด้วย

	 1.	รศ.ดร.สมชาย	ภคภาสน์วิวัฒน์	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 2.	นายบุศรินทร์	วนาสวัสดิ์	 	 กรรมการตรวจสอบ

	 3.	นางสุนันทา	ศุภผลศิริ	 	 กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบดำารงตำาแหน่งคราวละ	2	ปี	โดยมีการประชุม	4	ครั้งต่อ	1	ปี	และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง	

โดยมีนายวรวุฒิ	อัตเวทยานนท	์เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 1.	สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

	 2.	สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง	และเสนอแนะการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

	 3.	สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน	และระบบการตรวจสอบภายใน	เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าระบบดังกล่าวมีความเหมาะสม

	 	 และมีประสิทธิผล

	 4.	สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์		

	 	 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 5.	พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้ง	รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท

	 6.	พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท	ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มี

	 	 ความถูกต้องและครบถ้วน	ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

	 7.	จัดทำารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัทและลงนามโดยประธาน

	 	 กรรมการตรวจสอบ

	 8.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำาคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	ซึ่งจะทำาให้เกิดความเชื่อมั่น

ให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน	ภายใต้การดำาเนินงานตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการ

ที่ดี		บริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	5/2558	เมื่อวันที่	

10	พฤศจิกายน	2558	เพื่อกำาหนดบทบาทหน้าที่	และความรับผิดชอบ	ตามรายชื่อคณะกรรมการที่เสนอแต่งตั้งขึ้นใหม	่ดังนี้

	 1.	พล.ต.ท.อดิศร	นนทรีย์	 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

	 2.	นางสุนันทา	ศุภผลศิริ	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

	 3.	นายนิพนธ	์ลีละศิธร	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

	 4.	นายสมศักดิ	์เธียรศรียุกต์	 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมีวาระดำารงตำาแหน่งคราวละ	2	ป	ีและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

	 1.	กำาหนดนโยบาย	หลักเกณฑ์	และวิธีในการสรรหากรรมการบริษัท	เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

	 2.	พิจารณาสรรหา	คัดเลือกและเสนอชือ่บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำารงตำาแหนง่	กรรมการบรษิัท	กรรมการชุดย่อยบริษัท	

	 	 แทนกรรมการที่ต้องพ้นตำาแหน่งตามข้อบังคับบริษัท

	 3.	กำาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ	ทั้งที่เป็นตัวเงิน	และมิใช่ตัวเงิน

	 4.	พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนและรปูแบบค่าตอบแทนประจำาปทีีเ่ปน็ธรรมและสมเหตสุมผล	แล้วนำาเสนอกรรมการบรษิทัพิจารณา	

	 	 ก่อนนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

	 5.	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	และรายงานต่อกรรมการบริษัท

	 6.	ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน (Nominating Committee) ในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท 

และการเลือกต้ังกรรมการแต่ละราย ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

บริษัทกำาหนดให้มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ใน

ราชอาณาจักร

โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกคราว ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งจำานวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำานวนกรรมการที่จะ

แบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ดก้ใ็หอ้อกโดยจำานวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัสดัสว่นหนึง่ในสามกรรมการผูอ้อกจากตำาแหนง่ตามขอ้นีอ้าจจะ

ได้รับเลือกตั้งใหม่ก็ได้

ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระให้คณะกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

มาตรา 68 แหง่ พ.ร.บ. มหาชน จำากดั 2535 เขา้เปน็กรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไปและอยูใ่นตำาแหนง่กรรมการ

ไดเ้พียงเท่าท่ีวาระยังเหลอืของกรรมการทีต่นแทน และมตขิองคณะกรรมการตอ้งมคีะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่าสามในสีข่องจำานวนกรรมการ

ที่ยังเหลืออยู่

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สรุปค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) ที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด ใน ปี 2558 - 2560 รอบบัญชี

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 2560 ตามลำาดับ มีดังนี้

ลำาดับ ชื่อบริษัทผู้จ่าย ชื่อผู้สอบบัญชี ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

1 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน) นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล 1,140,000 1,140,000 1,390,000

2 บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จำากัด นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล 440,000 440,000 540,000

3 บริษัท ลีพัฒนาเกษตรมั่นคง จำากัด นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล 150,000 150,000 150,000

4 บริษัท โพธิ์งามฟาร์มทะเล จำากัด นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล 50,000 50,000 80,000

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 1,780,000 1,780,000 2,160,000

ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) ท่ีจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว สำาหรับปี 2558 - 2560 มีดังน้ี

 - บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน) จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน สำาหรับปี 2558 - 2559 ให้แก่สำานักงานสอบบัญชี

  ท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจำานวนเงินปีละ 100,000 บาท และสำาหรับปี 2560 เป็นจำานวนเงิน 150,000 บาท สำาหรับการตรวจสอบ

  โครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยมีเง่ือนไขต้องย่ืนแบบคำาขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ต่อสำานักงาน

  คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 - สำาหรบัผูส้อบบญัชทีี่ไดร้บัการเสนอชือ่ดังกลา่วและบรษิทัสำานกังาน อีวาย จำากดั ไมม่คีวามสมัพันธ ์และ/หรอืมสีว่นได้เสยีกบั

  บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิทธิผู้มีส่วนได้เสีย
	 บริษัทมีเจตนาที่แน่วแน่ในการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยให้ความสำาคัญกับการมี

สว่นรว่มรบัผดิชอบต่อสงัคม	รว่มพฒันาชมุชน	ใสใ่จรกัษาสิง่แวดลอ้ม		ดแูลพฒันาบคุลากร	และการปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้ภายใน

และภายนอกด้วยความเป็นธรรม	เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ดูแลพัฒนาบุคลากร

	 บริษัทให้ความสำาคัญต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน	 ทั้งในด้านสภาพแวดล้อมการทำางานที่เหมาะสมและปลอดภัย	

ดูแลพนักงานให้ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมเป็นธรรม	 ส่งเสริมให้ได้รับการอบรม	 พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ

เพ่ือพัฒนาตนเองและเพ่ิมศักยภาพในการทำางาน	รวมไปถึงสนับสนุนให้พนักงานสร้างวินัยทางด้านการเงินและส่งเสริมการออม	อันเป็น

ส่วนสำาคัญที่จะช่วยให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืนได้

	 บรษิทัประสบความสำาเรจ็และไดร้บัประโยชนอ์ยา่งมากในการเขา้รว่ม	“โครงการสง่เสรมิการออมและการบรหิารเงินสว่นบคุคล

สำาหรับบริษัทจดทะเบียน”	หรือ	“โครงการสร้างสุขทางการเงิน”	กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี	2556	

และยังคงดำาเนินการต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน	 ซึ่งการเข้าร่วมโครงการนี้ทำาให้พนักงานของบริษัทมีความรู้และทักษะทางการเงินสูงขึ้น	

มีความสามารถเพียงพอท่ีจะบริหารรายได้จากการทำางาน	รวมถึงเร่ิมต้นการออมและการลงทุนเพ่ือสร้างฐานะและต่อยอดไปสู่ความม่ันคง

ทางการเงินของตนเองได้

	 ในปี	2560	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดงาน	

“สานพลังบรษัิทจดทะเบยีนเพือ่สงัคมไทยยัง่ยนื”	และไดเ้รยีนเชญิ

คุณนิพนธ	์ลีละศิธร	กรรมการผู้จัดการของบริษัท	เป็นวิทยากรใน

หัวข้อ	“การออมเพื่อเกษียณอายุ”	เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และ

ความสำาเร็จเป็นการต่อยอดโครงการสร้างสุขทางการเงินให้กับ

บริษัทจดทะเบียนอื่น
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ใส่ใจลูกค้าและคู่ค้า

	 บริษัทให้ความสำาคัญกับการผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อสร้างคุณค่าและความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยราคายุติธรรม	

ใส่ใจการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า	ให้ความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจต่างๆ	อาทิ	สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย	สมาพันธ์ปศุสัตว์

และเพาะเลีย้งสตัวน์้ำา	สภาหอการค้าไทย	และสภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย	เพือ่ใหก้ารดำาเนนิงานของทกุฝา่ยสามารถเตบิโตควบคู่

กันไปอย่างยั่งยืน

	 บริษัทมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง	 โดยทำาการควบคุมและวัดผลคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต	 เพื่อให้

มัน่ใจวา่ผลิตภณัฑข์องบรษิทัมคีณุภาพสงูตามมาตรฐานที่กำาหนด	ทั้งนีบ้รษิทัได้ลงทุนและพัฒนาระบบตา่งๆ	โดยการนำาเครือ่งมอืและ

เทคนิคใหม่ๆ	มาใช้	เพ่ือสนับสนุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานสูง	สามารถลดต้นทุนและลดการใช้ทรัพยากรลง	บริษัทได้รับ

มาตรฐานในการจัดการ	ISO	9001,	ISO	14001,	ISO	50001	จากสถาบันรับรองมาตรฐาน	ISO	และได้รับมาตรฐานสากล	GMP	และ	

HACCP	จากกรมปศุสัตว	์เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

สนับสนุนการศึกษา

	 บริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญกับการศึกษาของ

เยาวชนโดยสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน

ทุนทรัพย์เพ่ือใช้ในการจัดหาอุปกรณ์การศึกษา	 จัดสร้างและ

ซ่อมแซมสถานศึกษา	รวมถึงสนับสนุนการจัดจ้างบุคลากรทาง

การศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี	 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทย

สามารถเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ	 มีความรู้และสามารถพัฒนา

ศักยภาพได้อย่างที่ควร	 เพ่ือเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาสังคม

ไทยและประเทศชาติในอนาคต
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	 ในปี	2560	 เพื่อสานต่อโครงการตามพระประสงค์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 ที่ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่

ของประชาชนด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่สูง	ภายใต	้“ทุนการกุศลสมเด็จย่า”	บริษัทได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการ	โดยให้ทุน

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)	กับผู้ด้อยโอกาสที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร	ปีละ	10	ทุน	รวมเป็นทุนการศึกษาปีละ	

300,000	บาท	เป็นเวลาต่อเนื่อง	5	ปี	จนถึงปี	2564	โดยผู้ที่ได้รับทุนเมื่อสำาเร็จการศึกษาแล้วจะต้องกลับไปพัฒนาภูมิลำาเนาบ้านเกิด

ของตนเอง	โครงการน้ีจะช่วยให้พ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดารได้รับการพัฒนาจากคนท้องถ่ิน	ซ่ึงจะมีจิตสำานึกและความรักในบ้านเกิดของตน	

อันจะนำาไปสู่การพัฒนาให้ชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน

	 นอกจากนี้บริษัทยังได้สนับสนุนด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนอื่นอีก	8	แห่ง	ดังนี้

	 1.	 โรงเรียนวัดห้วยหินขาว	 งบประมาณ	 85,000	 บาท

	 2.	 โรงเรียนวัดมงคล	 งบประมาณ	 13,500	 บาท

	 3.	 โรงเรียนวัดโพธิ์	 งบประมาณ	 300,000	 บาท

	 4.	 โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม	 งบประมาณ	 40,000	 บาท

	 5.	 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย	 งบประมาณ	 110,000	 บาท

	 6.	 โรงเรียนวัดเนินโพธิ์	 งบประมาณ	 163,500	 บาท

	 7.	 โรงเรียนวัดบุรีการาม	 งบประมาณ	 266,000	 บาท

	 8.	 โรงเรียนบ้านโคกยาว	 งบประมาณ	 209,525	 บาท

	 รวมเป็นเงินที่บริษัทสนับสนุนการศึกษาในป	ี2560	ทั้งสิ้น	1,487,525	บาท
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กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

	 บริษัทได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการแบ่งปันโอกาสทางสังคม	 สนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสาร่วมกันทำากิจกรรมเพ่ือ

สาธารณประโยชน์	โดยในปี	2560	พนักงานได้ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของช่วยภัยน้ำาท่วมภาคใต้	ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของ

จำาเป็นให้กับผูป่้วยท่ีวัดพระบาทน้ำาพ	ุมอบจกัรยานใหก้บัโรงเรยีนเพือ่ใหน้กัเรยีนยมืใชเ้ดินทางระหวา่งบา้นกบัโรงเรยีน	บริจาคอปุกรณ์

ไฟฟ้าให้กับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล	นอกจากนี้บริษัทยังเอื้อเฟื้อสถานที	่สำาหรับรับบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดเป็น

ประจำาทุกปีๆ	ละ	3	ครั้งอีกด้วย
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แบ่งปันความรู้สู่สังคม

	 บรษัิทเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาจากสถาบนัตา่งๆ	ได้เขา้รบัการพฒันาทกัษะความรู	้รวมถงึใหห้นว่ยงานตา่งๆ	อาท	ิกรมปศสุตัว	์

พาณชิย์จงัหวดั	อตุสาหกรรมจงัหวดั	สำานกังานคณะกรรมการขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา	เขา้เยีย่มชมและศกึษาดงูานใน

กระบวนการผลิตและระบบการจัดการบริหาร

	 บริษัทให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย	ให้สามารถประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมหรือเล้ียงสัตว์	

มีรายได้เล้ียงตัวเอง	ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม	เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมในระยะยาว	รวมถึงการแบ่งปันความรู้

สู่ภายนอกในฐานะเป็นวิทยากรเผยแพร่ให้กับหน่วยงานอื่นๆ	ด้วย
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ชุมชนสัมพันธ์

	 บริษัทให้ความสำาคัญกับการอยู่ร่วมกันกับสังคมและชุมชนใกล้เคียง	 โดยให้ความร่วมมือเข้าร่วมจัดกิจกรรมในวันสำาคัญทาง

ศาสนาและประเพณีต่างๆ	ของชุมชนรอบๆ	สถานท่ีต้ังโรงงาน	เช่น	งานบุญประเพณี	ผ้าป่าสามัคคี	งานวันเด็ก	ประเพณีท้องถ่ินไทย-จีน	

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและสืบสานวัฒนธรรมอันดีของชาติสืบไป

 

	 นอกจากน้ีบริษัทยังมีกิจกรรมโดยจัดทีมงานลงพ้ืนท่ีบริเวณใกล้เคียงโดยรอบสถานท่ีต้ังโรงงาน	เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น	ข้อร้องเรียน	

หรอืขอ้แนะนำาดา้นสิง่แวดลอ้ม	ซึง่หากชุมชนไดรั้บผลกระทบจากกระบวนการผลติของโรงงาน	บริษทักพ็รอ้มจะนำาไปปรบัปรงุและแกไ้ข

ข้อบกพร่อง	เพื่อให้ชุมชนและบริษัทอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
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ใส่ใจความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม

	 บริษัทปลูกฝังบุคลากรให้มีจิตสำานึกและตระหนักในเรื่องความปลอดภัยทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม	 เช่น	 “โครงการขับขี่

ปลอดภัย”	 บริษัทได้เชิญเจ้าหน้าที่ตำารวจมาให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายและวินัยจราจรกับพนักงาน	 “โครงการสัปดาห์ความปลอดภัย	

พลังงานและสิ่งแวดล้อม”	 “โครงการเตรียมความพร้อมตอบสนองกรณีฉุกเฉินและซ้อมอพยพหนีไฟ”	 และ	 “โครงการ	5	 ส.	 ในพื้นที่

ทำางาน”	เพื่อสร้างจิตสำานึกที่ดีให้กับพนักงาน

	 บริษัทมีนโยบายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	 ระมัดระวังการสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม	 โดยบริษัทได้พัฒนาระบบโอโซน

เพื่อบำาบัดกลิ่นจากกระบวนการผลิต	และใช้จุลินทรีย์ในการบำาบัดน้ำาเพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
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การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

	 กลุ่มบริษัท	ลีพัฒนา	ตระหนักอย่างยิ่งถึงเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น	โดยบริษัทได้เข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วม

ปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติและคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางออ้มและยดึมัน่ในการเปน็องค์กรทีด่ำาเนนิ

ธรุกจิดว้ยหลกัธรรมาภิบาล	ความโปร่งใส	เปน็ไปดว้ยความถกูตอ้งของกฎหมาย	ควบคูไ่ปกบัความรบัผดิชอบตอ่สงัคม	โดยใหบ้คุลากร

ทุกระดับของกลุ่มบริษัท	ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำาหนดไว้ดังนี้

	 1.	 ปฏบัิติตามนโยบายการปอ้งกนัและตอ่ตา้นการทจุรติอยา่งเครง่ครดัโดยจะตอ้งไมเ่กีย่วขอ้งกบัการคอรร์ปัชัน่ในทกุๆ	กรณ	ี

	 	 เพื่อประโยชน์ในทางตรงหรือทางอ้อม	ไม่ว่าในฐานะผู้รับหรือผู้ให้สินบน	ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด

	 2.	 ห้ามให้สินบนด้วยเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด	เพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตัว	ไม่ว่าจะมีรูปแบบอย่างไรก็ตาม	กับบุคคลหรือ

	 	 กลุ่มคนที่มีการติดต่องานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกบริษัท

	 3.	 ห้ามรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด	ที่เข้าข่ายต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น	เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบต่อบริษัท	รวมถึงการ

	 	 ปฏิบัติงานที่ขาดประสิทธิภาพ

	 4.	 สำาหรับงานด้านการจัดซื้อหรือจัดจ้าง	จะต้องดำาเนินการตามขั้นตอนการทำางานของบริษัท	ตั้งแต่การเสนอราคา	

	 	 การเปรยีบเทยีบราคา	การเลือกคู่ค้าหรือผูร้บัเหมา	โดยหา้มมใิหร้บัขอ้เสนอตา่งๆ	หรอืมผีลประโยชนแ์อบแฝงกบัคูค่า้หรอื

	 	 ผูร้บัเหมา	ทัง้นี	้บริษทัมวิีธกีารควบคุมภายในทีร่ดักมุในกระบวนการดังกลา่วจะตอ้งได้รบัการอนมุตัโิดยผูจ้ดัการฝา่ยหรอื

	 	 กรรมการผู้จัดการตามแต่กรณี

	 5.	 ในการบริจาคเพ่ือการกุศล	การสาธารณประโยชน์และเงินสนับสนุนจะต้องเป็นการบริจาคในนามของ	บริษัทฯ	หรือกลุ่มบริษัท	

	 	 เท่านั้น	ทั้งนี้จะต้องมีหลักฐานการบริจาคที่ชัดเจนและเชื่อถือได้	และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนของบริษัท	ทั้งนี้

	 	 บริษัทจะไม่ใช้การบริจาคเป็นข้ออ้างหรือนำาไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นใด

	 6.	 ในการให้หรือรับของขวัญ	ของที่ระลึก	การเลี้ยงรับรอง	หรือการให้เงินสนับสนุน	ไม่ว่าจะเป็นเงิน	วัตถุหรือทรัพย์สิน	หรือ

	 	 ประโยชน์อ่ืนใด	แก่กิจกรรมหรือโครงการใด	ต้องมีการระบุช่ือบริษัทฯ	หรือกลุ่มบริษัท	และต้องดำาเนินการด้วยความโปร่งใส

	 	 สามารถตรวจสอบได	้และดำาเนนิการภายใตว้ตัถปุระสงคเ์พยีงเพือ่การตอ้นรบัหรอืแสดงความยนิดีเทา่นัน้	โดยไมม่นียัยะ

	 	 อื่นใดแอบแฝง

	 7.	 บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง	โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย	แต่พึงตระหนัก

	 	 ท่ีจะไม่ดำาเนินการ	หรือกิจกรรมใดๆ	รวมถึงการนำาทรัพยากรใดๆ	ของกลุ่มบริษัท	ไปใช้เพ่ือกิจกรรมทางการเมือง	อันจะทำาให้

	 	 กลุ่มบริษัทขาดความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง	

	 8.	 ไม่ละเลยเพิกเฉย	เมื่อพบเห็นการกระทำาที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท	โดยถือเป็นหน้าที่ที่

	 	 ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา	หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ	และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

	 9.	 กรณีพบเห็นการกระทำาที่เข้าข่ายทุจริต	ทั้งภายในและภายนอกบริษัท	สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางของบริษัท	ได้ดังนี้

	 	 a.	 เว็บไซต์ของบริษัทที่	www.leepattana.com

	 	 b.	 E-mail	ของบริษัทที	่acct@leepattana.com
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การดำาเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น

1.	 ประกาศให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบ	โดย

	 1.1.	 เผยแพร่ผ่านทาง	E-mail	ภายในบริษัท

	 1.2.	 ติดประกาศระเบียบข้อปฏิบัติในกระดานข่าวประจำาฝ่าย/แผนก

	 1.3.	 เผยแพร่ทางเว็บไซต์ทั้งภายในและภายนอกบริษัท	www.leepattana.com

	 1.4.	 เผยแพร่ในรายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำาปี	56-1	และรายงานประจำาปีของบริษัท

2.	 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลกรเห็นความสำาคัญและมีจิตสำานึกในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น	รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายใน

	 เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น	การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ

3.	 ให้ความเปน็ธรรมและคุ้มครองบคุลากรของบรษิทั	หรอืบคุคลอืน่ใดทีแ่จง้เบาะแสหรอืหลกัฐานเรือ่งการทจุรติคอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

	 กับกลุ่มบริษัท	รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธ	ต่อการกระทำาโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน	หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงาน

	 การทุจริตคอร์รัปชั่น

4.	 พิจารณาโทษทางวินัยที่กำาหนดไว้	รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย	หากการกระทำานั้นผิดต่อข้อกฎหมาย	โดยผู้ที่กระทำาการ

	 ทุจริตคอร์รัปชั่น	ถือเป็นการกระทำาผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางานว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำาหรับพนักงาน

5.	 สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำาเนินงานอย่างสม่ำาเสมอ	เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและสภาวการณ์

	 ในปัจจุบัน
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
	 ปจัจบุนั	บรษิทัยงัไมม่หีนว่ยงานตรวจสอบภายใน	เนือ่งจากบริษทัมกีารวางระบบการปฏิบติังานและการควบคุมทีเ่ปน็มาตรฐาน

สากล	และไม่มีความซับซ้อน	อย่างไรก็ตาม	บริษัทยังคงให้ความสำาคัญต่อระบบควบคุมภายในมาโดยตลอด	เพื่อเป็นการป้องกัน

ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับบริษัทโดยรวม	โดยฝ่ายบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ	ของบริษัท	ในการวางแผน

พัฒนาระบบการควบคุมภายใน	พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	นอกจากนี	้บริษัทมีการจัดทำานโยบาย

และระเบียบวิธีปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	คู่มือระเบียบการอนุมัติและลงนามที่ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว	

มีระบบการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานแก่พนักงาน	เพื่อให้พนักงานได้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้

อยา่งถูกตอ้งมปีระสทิธภิาพ	ทัง้ยงัจดัใหม้คู่ีมอืพนกังาน	กำาหนดระเบยีบวนิยัของพนกังาน	รวมถงึกำาหนดบทลงโทษการกระทำาความผดิ

ระเบียบวินัย	และความผิดขั้นร้ายแรงไว้ด้วย	ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพสูงสุด	โปร่งใสในการปฏิบัติงาน

	 บริษัทได้ติดตามผลการดำาเนินงาน	เปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีกำาหนดเป็นประจำาทุกเดือน	ในกรณีท่ีผลการดำาเนินงานต่างจาก

เป้าหมายที่กำาหนดอย่างมีนัยสำาคัญ	 ก็จะดำาเนินการแก้ไขทันทีพร้อมทั้งได้ให้ความสำาคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบ

ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทมีความถูกต้องสมบูรณ์ทันสมัย	และมีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้บริหารและ

คณะกรรมการบรษัิท	โดยเฉพาะระบบการจดัเกบ็ข้อมลู	เอกสารประกอบการบันทกึบญัช	ีการบนัทกึบญัชตีา่งๆ	โดยจดัไวเ้ปน็หมวดหมู	่

ตามนโยบายการบัญช	ี มาตรฐานการบัญชี	 การทวนสอบหรือตรวจยันเอกสารต่างๆ	ของแต่ละฝ่ายซึ่งมีการทำางานกันอย่างเป็นระบบ	

เพื่อให้ผู้สอบบัญชีประเมินระบบการควบคุมภายในได้ง่ายขึ้น	และสามารถเข้าตรวจสอบบัญชีได้ตลอดเวลา

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	กำาหนดใหมี้การทบทวนประสทิธิภาพและประสทิธิผล	โดยเนน้การพจิารณาระบบการควบคมุภายใน	

การควบคุมการปฏิบัติงานที่ผิดกฎหมายข้อบังคับต่างๆ	ของทางราชการในเรื่องต่างๆ	จะต้องรีบรายงานต่อผู้บริหารตามสายงานที่

รับผิดชอบ	 เพื่อให้ทราบผลการดำาเนินงาน	หากมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือฝ่ายใดมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะที่มีนัยสำาคัญต่อ

การปฏิบัติและการควบคุมภายในจะรายงานตรงตอ่กรรมการผูจ้ดัการเพือ่พจิารณา	และสัง่การแกไ้ข	และหากคณะกรรมการตรวจสอบ

มขีอ้เสนอแนะ	หรอืเหน็ขอ้บกพรอ่งของระบบควบคมุภายในทีเ่ปน็สาระสำาคัญ	กจ็ะรายงานตอ่คณะกรรมการบริษทั	เพือ่ใหม้กีารปรบัปรงุ

แก้ไขต่อไป

	 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า	ถงึแมว่้าระบบควบคมุภายในของบรษิทัมคีวามเพยีงพอและเหมาะสมกบัการดำาเนนิธรุกจิ

สามารถปอ้งกนัทรพัยส์นิของบรษิทั	และบริษทัยอ่ยไมใ่หเ้กดิความเสยีหายหรอืจากการทีม่ผีูม้อีำานาจ	ผูบ้รหิารจะนำาไปใชห้รอืหาประโยชน์

โดยมิชอบ	บริษัทยังได้ให้ความสำาคัญต่อข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้สอบบัญชี	เพ่ือการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน	การควบคุม

การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิ่มยิ่งขึ้น	และเกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของพนักงาน	และผู้บริหารทุกระดับ

ทั้งองค์กร
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รายการระหว่างกัน
1. มูลค่ารายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข

ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ	และบริษัทเหล่านั้น	ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ	โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย:	ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบาย
การกำาหนดราคา2560 2559 2560 2559

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

ขายสินค้า - - 99 175 ราคาเทียบเคียงตลาด

ดอกเบี้ยรับ - - 9 7 ร้อยละ	7.13	-	7.38	ต่อปี

เงินปันผลรับ - - 76 95

ซื้อสินค้า - - 306 209 ราคาเทียบเคียงตลาด

ค่าเช่าจ่าย - - 1 1 ราคาตามสัญญา

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 14 15 7 7 ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ	และบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	มีรายละเอียดดังนี้	

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 บริษัทย่อย - - 24,435 5,989

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 บริษัทย่อย - - 150,500 218,000

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 บริษัทย่อย - - 22,138 14,894
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2. สำาหรับเหตุผลและความจำาเป็นต้องเกิดรายการค้าระหว่างกันดังกล่าว มีดังนี้คือ

1)	 การซื้อขายสินค้าระหว่างกันทั้งหมดเป็นสินค้าอาหารสัตว์และวัตถุดิบ	โดยบริษัทมีนโยบายการกำาหนดราคาซื้อขายกันใน

ราคาตลาดตามปกติของธุรกิจ	เช่นเดียวกับที่ขายให้แก่บุคคลภายนอกด้วย	สาเหตุที่ต้องมีการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน

ดังกล่าว	เนือ่งจากบรษิทัยอ่ยมกีารดำาเนนิธรุกจิคล้ายกบับรษิทัใหญ่คอืการผลิตอาหารสตัว	์ซึ่งในบางครัง้โรงงานใดโรงงาน

หนึ่งขาดแคลนสินค้าใดสินค้าหนึ่ง	อาจเป็นเพราะการผลิตสินค้าไม่ทันหรือจำาเป็นต้องใช้วัตถุดิบเป็นการเร่งด่วน	หรือ

โรงงานใดโรงงานหนึง่มคีวามไดเ้ปรยีบในการซ้ือวตัถุดิบทีม่รีาคาถูกกวา่	เชน่	โรงงานทีจ่งัหวดัสระบรุจีะอยูใ่กลแ้หลง่วตัถดุบิ

ข้าวโพด	 ในขณะเดียวกันโรงงานที่จังหวัดเพชรบุรีอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบปลาป่น	 เป็นต้น	 แต่อย่างไรก็ตามรายการซื้อขาย

ระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมด	ก็เป็นการวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของผลการดำาเนินงานให้มี

กำาไรสูงสุดแก่บริษัท

2)	 บริษัทมีนโยบายการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างกัน	โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของลูกค้าชั้นดีหรืออัตรา	MOR	ของ

ธนาคาร	และการใหกู้ย้มืระหว่างกนัจะมเีฉพาะกรณเีปน็รายการจำาเปน็ตอ้งใชเ้งนิทนุหมนุเวยีนเปน็การเรง่ด่วนและชัว่คราว

เท่านั้น	 โดยเมื่อบริษัทที่ต้องขอกู้ยืมไป	เมื่อสามารถหาแหล่งเงินกู้ยืมจากแหล่งภายนอกอื่นและกระแสเงินสดจากผลกำาไร

ของบริษัทมาทดแทนได้แล้ว	จะต้องรีบดำาเนินการคืนโดยเร็วให้แก่บริษัทที่ให้ยืมไป

3)	 บรษิทัฯ	และบริษทัยอ่ย	ได้ทำาสญัญาเชา่พืน้ที	่ชัน้	28	(ทัง้หมด)	อาคารวอลลส์ตรทีทาวเวอร	์จากบรษิทั	แอล็ไลแอนซ	์จำากดั	

เพื่อเป็นสถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่	ตั้งแต่เดือนมกราคม	2530	จนถึงปัจจุบัน	และเนื่องจากการขยายงานของบริษัททำาให้

พื้นที่	ชั้น	28	ไม่เพียงพอต่อจำานวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	จึงได้ขยายพื้นที่การเช่าที่ชั้น	1	(ทั้งหมด)	ชั้น	20	

(บางส่วน)	และชั้น	29	(บางส่วน)	จากบริษัท	วอลล์สตรีททาวเวอร์	จำากัด	และบริษัท	แอ็ลไลแอนซ์	จำากัด	ตั้งแต่

เดือนมีนาคม	2545	กุมภาพันธ์	2538	และเดือนกรกฎาคม	2542	ถึงปัจจุบันตามลำาดับ	โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา

ประมาณ	2-3	ปี	เมื่อครบกำาหนดสัญญาเช่าสามารถต่ออายุได้	คิดค่าเช่าในอัตราตลาดเหมือนผู้เช่ารายอื่น	ซึ่งรายการ

ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลแล้ว

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซึ่งมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	มีดังต่อไปนี้

บริษัท	แอ็ลไลแอนซ์	จำากัด	ประกอบธุรกิจหลัก	-	ให้เช่าทรัพย์สิน

(โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	จำานวน	233	ล้านบาท	มูลค่าหุ้นละ	1,000	บาท)

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละ

1.	 นายวิสิทธิ	์ลีละศิธร 57,200 24.55

2.	 นายนิพนธ	์ลีละศิธร 57,200 24.55

3.	 นายปรีชา	ลีละศิธร 57,200 24.55

4.	 ถือหุ้นรายอื่น	(จำานวน	3	ราย) 61,400 26.35

ทั้งหมด	(จำานวน	6	ราย) 233,000 100.00
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บริษัท	วอลล์สตรีททาวเวอร	์จำากัด	ประกอบธุรกิจหลัก	-	ขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

(โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	จำานวน	60	ล้านบาท	มูลค่าหุ้นละ	100	บาท)

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละ

1.	 บริษัท	แอ็ลไลแอนซ์	จำากัด			 144,000 24.00

2.	 นายปรีชา	ลีละศิธร	 138,000 23.00

3.	 นายวิสิทธิ	์ลีละศิธร	 135,000 22.50

4.	 นายนิพนธ	์ลีละศิธร	 128,000 21.33

5.	 ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น	(จำานวน	7	ราย)	 55,000 9.17

ทั้งหมด	(จำานวน	11	ราย) 600,000 100.00

	 จากการพิจารณารายการระหว่างบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกันที่แสดงไว้ข้างต้น	

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นว่ารายการซ้ือขายสินค้าระหว่างกันและดอกเบ้ียเงินกู้ยืมระหว่างกัน	รวมท้ัง

ค่าเช่าพื้นที่พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ	ที่เกิดขึ้นเป็นรายการทางการค้าปกติและตามราคาตลาดทั่วไป

	 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินปี	2560	 ในข้อ	28.3	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำาประกัน	ซึ่งออกโดยธนาคารในนาม

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำานวน	9	ล้านบาท	(2559	:	จำานวน	9	ล้านบาท)	(เฉพาะของบริษัทฯ:	จำานวน	5	ล้านบาท	(2559	:	

5	ล้านบาท))	ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย

	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยได้รับวงเงินสินเชื่อหลายประเภทจากสถาบันการเงินหลายแห่งรวมเป็นวงเงินที่ยังไม่ได้ใช้ทั้งสิ้นจำานวน	

1,179	ล้านบาท	(2559	:	จำานวน	1,700	ล้านบาท)	(เฉพาะของบริษัทฯ:	จำานวน	1,059	ล้านบาท	(2559	:	จำานวน	1,375	ล้านบาท))	

โดยวงเงินส่วนใหญ่ได้รับการค้ำาประกันร่วมกันโดยบริษัทฯ	และบริษัทย่อย

	 การทำารายการระหว่างกันเป็นการซื้อขายสินค้า	 การให้เงินกู้ยืม	 และการเช่าพื้นที่พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ	 ซึ่งเป็น

รายการทางการค้าปกติและตามราคาตลาดทั่วไป	 มีเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่แตกต่างกับการทำารายการกับบุคคลภายนอกอื่นๆ	 ซึ่งใน

การทำารายการระหว่างกันที่ผ่านมา	คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีได้พิจารณาอนุมัติโดยกรรมการ

ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

3. นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกัน

	 ในอนาคตคาดว่าบริษัทยังคงมีนโยบายทำารายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง	คือ	การเช่าพื้นที่กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์	 โดยจะมีการกำาหนดเงื่อนไขต่างๆ	ให้เป็นไปตามลักษณะการดำาเนินการค้าในราคาตลาด	ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับ

ราคาทีเ่กิดขึน้กับบุคคลภายนอก	และเปน็ไปตามราคาทีย่ตุธิรรม	สมเหตสุมผลและสามารถตรวจสอบได้	โดยนำาเสนอใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบเปน็ผูพ้จิารณาเงือ่นไขดงักลา่ว	ทัง้นีบ้ริษทัจะใหก้รรมการตรวจสอบของบรษิทัหรอืผูเ้ชีย่วชาญอสิระพจิารณาตรวจสอบและให้

ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา	และความสมเหตุสมผลของการทำารายการด้วย

	 ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	หรือมีส่วนได้เสีย	บริษัทมีนโยบายให้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา	อัตราค่าตอบแทน	รวมทั้งความจำาเป็นและความเหมาะสมต่อรายการนั้น	

โดยในการออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ	กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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4. มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

	 เพือ่เปน็การคุม้ครองผูล้งทนุ	หากในอนาคตมีรายการระหวา่งกนัของบรษิทัเกดิขึน้กบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน	์

หรือมีส่วนได้เสีย	บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับราคา	อัตราค่าตอบแทน	รวมท้ังความจำาเป็น	และ

ความเหมาะสมตอ่รายการนัน้	เพ่ือดแูลใหร้ายการระหว่างกนัเปน็ไปอยา่งยตุธิรรมและมรีาคาทีเ่หมาะสม	ในกรณทีีก่รรมการตรวจสอบ

ไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น	 บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ

รายการระหว่างกันดังกล่าว	เพื่อนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณ	ีโดยคณะกรรมการบริษัทจะ

ปฏิบตัใิหเ้ปน็ไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย	์และขอ้บงัคบั	ประกาศ	คำาสัง่	หรอืขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย	รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือ

จำาหนา่ยทรพัย์สินของบริษทัฯ	หรือบริษทัยอ่ย	นอกจากนี	้บรษิทัจะเปดิเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บั

การสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

	 1)	 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

	 	 ในอดีตที่ผ่านมา	การทำารายการระหว่างกันเป็นการซื้อขายสินค้า	การให้เงินกู้ยืม	และการเช่าพื้นที่พร้อมสิ่งอำานวย

ความสะดวกต่างๆ	ซ่ึงเปน็รายการทางการค้าปกตแิละตามราคาตลาดทัว่ไป	โดยมเีงือ่นไขทางการคา้ทีไ่มแ่ตกตา่ง	เมือ่เปรยีบเทยีบกบั

การทำารายการกับบุคคลภายนอกอื่นๆ	ซึ่งในการทำารายการตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามปกติ

 2)	 นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

	 	 ในอนาคต	คาดว่าบริษัทยังคงมีนโยบายทำารายการระหว่างกันอย่างต่อเน่ือง	คือ	การเช่าพ้ืนท่ีกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน	์ โดยจะมีการกำาหนดเงื่อนไขต่างๆ	ให้เป็นไปตามลักษณะการดำาเนินการค้าในราคาตลาด	ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับ

ราคาทีเ่กิดขึน้กับบุคคลภายนอก	และเปน็ไปตามราคาทีย่ตุธิรรม	สมเหตสุมผลและสามารถตรวจสอบได้	โดยนำาเสนอใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบเปน็ผูพ้จิารณาเงือ่นไขดงักลา่ว	ทัง้นีบ้ริษทัจะใหก้รรมการตรวจสอบของบรษิทัหรอืผูเ้ชีย่วชาญอสิระพจิารณาตรวจสอบและให้

ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา	และความสมเหตุสมผลของการทำารายการด้วย

	 	 ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน	์หรือมีส่วนได้เสีย	บริษัทมีนโยบายให้

คณะกรรมการตรวจสอบเปน็ผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัราคา	อตัราคา่ตอบแทน	รวมทัง้ความจำาเปน็และความเหมาะสมตอ่รายการนัน้	โดย

ในการออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ	กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

	 3)	 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

	 	 เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน	หากในอนาคตมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน	์หรือมีส่วนได้เสีย	บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา	อัตราค่าตอบแทน	รวมทั้ง

ความจำาเป็น	และความเหมาะสมต่อรายการนั้น	เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีราคาที่เหมาะสม	ในกรณีที่

กรรมการตรวจสอบไมมี่ความชำานาญในการพิจารณารายการระหวา่งกันทีอ่าจเกิดขึน้	บรษิทัจะใหผู้เ้ชีย่วชาญอสิระ	หรอืผูส้อบบญัชขีอง

บริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว	 เพื่อนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่

กรณี	โดยคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และข้อบังคับ	ประกาศ	คำาสั่ง	

หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการ

ที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำาหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อย	 นอกจากน้ี	 บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
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ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน
	บริษัท	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ	์จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

รายการ 2560 2559 2558

งบกำาไรขาดทุน	(ล้านบาท)

	 รายได้จากการขาย 3,326 3,389 3,461

	 รายได้รวม 3,368 3,479 3,506

	 กำาไรขั้นต้น 413 438 351

	 กำาไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม,

			 ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษี 227 297 151

	 กำาไรสุทธิ 196 254 150

งบแสดงฐานะทางการเงิน	(ล้านบาท)

	 สินทรัพย์รวม 2,989 2,996 2,827

	 หนี้สินรวม 322 292 289

	 ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,667 2,704 2,539

อัตราส่วนทางการเงิน	(ร้อยละ)

	 อัตรากำาไรขั้นต้น 12.40 12.92 10.14

	 อัตรากำาไรสุทธิ 5.83 7.30 4.27

	 อัตราผลตอบแทนต่อทุน 7.32 9.69 5.88

	 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 6.57 8.72 5.23

ผลการดำาเนินงานต่อหุ้น	(บาท)

	 กำาไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.21 0.27 0.16

	 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 2.86 2.90 2.73

	 เงินสดปันผลต่อหุ้น 0.19 0.24 0.12
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำาเนินงาน
	 ผลการดำาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ	์จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	 ในป	ี2560	และ	ปี	2559	

สามารถอธิบายและวิเคราะห์ได้ดังนี้

1. ผลการดำาเนินงาน

	 1.1.	 รายได้

บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าในป	ี2560	และ	2559	เป็นจำานวนรวม	3,326	ล้านบาท	และ	3,389	ล้านบาท	ตามลำาดับ	

รายได้หลักของบริษัทเป็นรายได้จากการขายอาหารสัตว์ผสมสำาเร็จรูปประมาณร้อยละ	99.13	 ส่วนที่เหลือร้อยละ	0.87	

เป็นรายได้จากกิจการฟาร์มพันธุ์สัตว์และพืชเกษตร

ในส่วนของรายได้จากอาหารสัตว์ผสมสำาเร็จรูป	สามารถแบ่งเป็น	รายได้จากอาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์น้ำาโดยใน

ป	ี2560	รายได้จากอาหารสัตว์บกและสัตว์น้ำาคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ	40	และร้อยละ	60	ของรายได้จากอาหารสัตว์

ผสมสำาเร็จรูป	ตามลำาดับ

ปี	2560	บริษัทมีรายได้จากการขายอาหารสัตว์ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนประมาณร้อยละ	2	เนื่องจากราคาขายอาหารสัตว์

ต่อตันที่ลดลงร้อยละ	2	แม้ว่าปริมาณการขายอาหารสัตว์จะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย	บริษัทมีรายได้อื่นจากดอกเบี้ยรับ

และเงินปันผลมีจำานวนรวม	22	ล้านบาท	และ	25	ล้านบาท	สำาหรับปี	2560	และ	2559	ตามลำาดับ	ส่วนรายได้อื่นจาก

การขายวัสดุพลอยได้และสินทรัพย์ถาวร	และอื่นๆ	จำานวนประมาณ	21	ล้านบาท	และ	27	ล้านบาท	สำาหรับปี	2560	และ	

2559	ตามลำาดับ	และมีผลขาดทุนจากเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	ซึ่งแสดงอยู่ในค่าใช้จ่าย

ในการบริหาร	ปี	2560	จำานวน	3	ล้านบาท	แต่มีกำาไรในปี	2559	จำานวน	38	ล้านบาท

	 1.2	 ต้นทุนขาย

ป	ี2560	และ	2559	มีต้นทุนขายรวมจำานวน	2,913	ล้านบาท	และ	2,951	ล้านบาท	ตามลำาดับ	โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	

87.60	และร้อยละ	87.08	ของยอดขาย	ตามลำาดับ	สาเหตุการลดลงของต้นทุนขายเมื่อเทียบกับปีก่อนจำานวน	38	ล้านบาท	

สอดคล้องกับยอดขายที่ปรับตัวลดลง

	 1.3	 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ปี	2560	และ	2559	บรษิทัมค่ีาใชจ้า่ยในการขายจำานวน	70	ลา้นบาท	และ	73	ลา้นบาท	ตามลำาดบั	ลดลงจำานวน	3	ลา้นบาท	

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	2.11	และ	2.15	ของรายได้จากการขาย	โดยมีสาเหตุหลักจากการตั้งสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่

ลดลง	รวมทั้งการเพิ่มมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัท	ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำานวน	158	ล้านบาท	

เท่ากันทั้งสองปี
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บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินประมาณ	2	ล้านบาท	ทั้งสองปี	ทั้งนี้	บริษัทมีวงเงินกู้กับสถาบันการเงินที่สามารถใช้ได้

ในกรณีที่บริษัทมีความต้องการใช้เงินในการลงทุนหรือขาดสภาพคล่องในการดำาเนินงาน

 1.4	 รายได้	(ค่าใช้จ่าย)	ภาษีเงินได้

บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำานวน	28	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	จำานวน	10	ล้านบาท	สาเหตุหลักเกิดจากผลกำาไรที่

ลดลงจากปีก่อน

	 1.5	 กำาไรสุทธิ

ผลการดำาเนินงานของบริษัท	ตามงบการเงินรวม	สำาหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	มีกำาไรสุทธิจำานวน	196	ล้านบาท	

ซึ่งเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งมีกำาไรสุทธิ	จำานวน	254	ล้านบาท	ลดลงจำานวน	58	ล้านบาท	คิดเป็นการลดลงร้อยละ	22.83	

และมอีตัรากำาไรสทุธสิำาหรับป	ี2560	และ	2559	เทา่กบัรอ้ยละ	5.83	และ	7.30	ตามลำาดับ	ซึง่สาเหตทุีท่ำาใหผ้ลการดำาเนนิงาน

สำาหรบัปีนีล้ดลง	เนือ่งมาจาก	เงนิปนัผลรับและกำาไรจากการลงทนุในหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาดลดลง	โดยกำาไร

ขั้นต้นจากธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

	 1.6	 กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	

บริษัทมีกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นลดลงจากปีก่อน	17	ล้านบาท	ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทมีผลขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสุทธิภายหลังหักผลกระทบภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำานวน	8	ล้านบาท	ในปี	2560	

แต่ในปี	2559	บริษัทมีผลกำาไรจากการตีราคาที่ดินสุทธิภายหลังหักผลกระทบภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำานวน	9	ล้านบาท

	 1.7	 อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี	2560	และ	2559	คิดเป็นร้อยละ	7.32	และร้อยละ	9.69	ลดลง	ร้อยละ	2.37	และ

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมลดลงจากเดิมร้อยละ	8.72	ในปี	2559	เป็นร้อยละ	6.57	ในปี	2560	ซึ่งเกิดจาก

กำาไรสุทธิประจำาปีที่ลดลง

2. ฐานะการเงิน

 สินทรัพย์

บริษัทมีสินทรัพย์รวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	เป็นจำานวนรวม	2,989	ล้านบาท	และ	2,996	ล้านบาท	ตามลำาดับ	

โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในอัตราส่วนประมาณ	70	:	30	ทั้งสองปี	

สำาหรับสินทรัพย์หมุนเวียนที่สำาคัญ	ได้แก่	เงินสดและเงินฝากธนาคาร	สินค้าคงเหลือ	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	และเงินลงทุน

ระยะสั้น	รวมเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ	73	ของสินทรัพย์รวมทั้งสองปี
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สินค้าคงเหลือ

บริษัทมีสินค้าคงเหลือสุทธิจากค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	จำานวน	683	ล้านบาท	

และ	704	ล้านบาท	ตามลำาดับ	หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ	23	ของสินทรัพย์รวมทั้งสองปี	โดยระยะเวลาในการเก็บสินค้าของ

บรษัิทเพ่ิมขึน้จาก	84	วนัเปน็	88	วัน	ท้ังนีส้นิค้าคงเหลอืของบรษิทัสว่นใหญ่เปน็วตัถดิุบการผลติอาหารสตัวป์ระกอบด้วย	ข้าวโพด	

กากถ่ัวเหลือง	 และปลาป่น	 ซึ่งบริษัทจะจัดเก็บไว้เพื่อป้องกันในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของราคาและกรณีการขาดแคลนวัตถุดิบ	

โดยการเก็บรักษาสินค้าวัตถุดิบดังกล่าวจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการเสื่อมคุณภาพหรือการเน่าเสีย	เนื่องจากวัตถุดิบเหล่านี้ผ่าน

การอบแห้งมาแล้วและสามารถเก็บได้นาน

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2560	และ	2559	จำานวน	213	ล้านบาท	และ	203	ล้านบาท	ตามลำาดับ	

หรอืคดิเป็นรอ้ยละ	7	ของสนิทรัพยร์วม	และมรีะยะเวลาการเกบ็หนีอ้ยูท่ีป่ระมาณ	23	วนัทัง้สองป	ีทัง้นีบ้รษิทัเนน้นโยบายการขาย

เงินสดมาโดยตลอด	แต่จะให้เครดิตเฉพาะลูกค้าที่มีประวัติการจ่ายชำาระเงินที่ด	ีรวมทั้งมีหลักทรัพย์ค้ำาประกัน	

ในด้านของนโยบายการต้ังสำารองหนี้สงสัยจะสูญ	 บริษัทมีการตั้งสำารองหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากฐานะทางการเงินของ

ลูกค้า	หลักประกัน	ประวัติการชำาระหนี้	ทั้งนี้ลูกหนี้การค้าที่มีอายุหนี้ค้างชำาระเกิน	3	เดือนนั้น	บริษัทจะมีการตั้งสำารองภายหลัง

จากหักมูลค่าของหลักประกัน	ซึ่งลูกค้าเหล่านี้จะมีการทยอยผ่อนชำาระคืนบริษัทตลอดมา	บริษัทจึงมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทมี

การตั้งสำารองหนี้สงสัยจะสูญอย่างเพียงพอแล้ว

เงินลงทุนระยะสั้น

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2560	และ	2559	บรษิทัมเีงนิลงทนุระยะสัน้จำานวน	1,260	ลา้นบาท	และ	1,233	ลา้นบาท	ตามลำาดับ	เงนิลงทนุ

ดังกล่าวจะประกอบด้วยเงินฝากประจำา	กองทุนรวม	และหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น

การบรหิารสภาพคลอ่งทางการเงนิ	ทัง้นีบ้รษิทัไมม่กีารกำาหนดวงเงินสงูสดุในการลงทนุแตอ่ยา่งใด	แตจ่ะพจิารณาจากสภาพคลอ่ง

สว่นเกนิในแตล่ะช่วงเวลา	นอกจากนีบ้ริษทัจะพิจารณาการลงทนุในสนิทรพัยท์ีใ่หผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสมและคำานงึถงึความเสีย่ง

เป็นหลัก	สำาหรับการลงทุนในแต่ละครั้ง	จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท	และ	/	หรือ	คณะกรรมการบริหาร

สินทรัพย์ถาวร

สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทเป็นสินทรัพย์ประเภท	ที่ดิน	อาคารและเครื่องจักร	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	สินทรัพย์

ถาวรก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมเท่ากับ	2,164	ล้านบาท	และ	2,133	ล้านบาท	ตามลำาดับ	เพิ่มขึ้นสุทธิจำานวน	31	ล้านบาท	

จากการที่บริษัทมีการลงทุนปรับปรุงเครื่องจักร	 ซื้อเครื่องใช้สำานักงาน	 และยานพาหนะจำานวน	50	 ล้านบาท	 และจำาหน่ายไป

จำานวน	19	ล้านบาท	โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญช	ีณ	วันที่		31	ธันวาคม	2560	และ	2559	เท่ากับ	691	ล้านบาท	และ	711	ล้านบาท	

ตามลำาดับ
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3. แหล่งที่มาของเงินทุน

3.1	 หนี้สิน

บรษิทัมีหนีส้นิรวม	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2560	และ	2559	เปน็จำานวน	322	ลา้นบาท	และ	292	ลา้นบาท	หรอืคิดเปน็อตัราสว่น

หนีส้นิรวมตอ่สนิทรพัยร์วมในอตัรารอ้ยละ	10.79	และ	9.75	ตามลำาดับ	โดยหนีส้นิสว่นใหญ่เปน็หนีส้นิหมนุเวยีน	ซึง่สว่นใหญ	่

คือ	เจ้าหนี้การค้าจากการซื้อวัตถุดิบซึ่งมีเครดิตเทอมตามปกติทางการค้า	

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	เป็นจำานวนเงินที่ตั้งสำารองไว้เพื่อชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน	ณ	วันที่	

31	ธันวาคม	2560	และ	2559	มีจำานวนรวม	76	ล้านบาท	และ	56	ล้านบาท	ตามลำาดับ	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	20	ล้านบาท	

เกิดจากการประเมินสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานใหม่ในระหว่างปี

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยไม่มีการค้ำาประกันบุคคลอื่นหรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นหรือมีการผูกพันการลงทุนในโครงการหรือ

มภีาระผกูพนัอืน่ใดในลกัษณะเดยีวกนัทีอ่าจกระทบตอ่ฐานะการเงนิหรอืผลการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ย	ยกเวน้

การค้ำาประกันหนี้สินไขว้ระหว่างกัน	 โดยบริษัทใหญ่ค้ำาประกันหนี้สินบริษัทย่อยและบริษัทย่อยค้ำาประกันหนี้สินบริษัทใหญ่

และการรว่มค้ำาประกนัระหว่างกนัในวงเงนิสนิเชือ่	ซึง่สถาบนัการเงนิใหกู้ร้ว่มแกบ่รษิทัใหญแ่ละบรษิทัยอ่ยสามารถใชว้งเงนิ

สนิเชือ่รว่มกนัได	้บรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยไดร้บัวงเงนิสนิเชือ่หลายประเภทจากสถาบนัการเงนิหลายแหง่รวมเปน็วงเงนิทีย่งั

ไม่ได้ใช้จำานวน	1,179	ล้านบาท	และ	1,700	ล้านบาท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	ตามลำาดับ	สำาหรับภาระ

การค้ำาประกนัหนีส้นิดงักลา่วนี	้ไม่มผีลกระทบตอ่ฐานะการเงนิและผลการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ย	เน่ืองจาก

เป็นข้อผูกพันตามสัญญาการกู้ยืมเงินที่เป็นปกติทางการค้าของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	โดยปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นวงเงิน

สนิเชือ่ท่ียงัไมไ่ดใ้ช	้เนือ่งจากบรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยยงัมสีภาพคลอ่งทางการเงนิทีดี่มากอกีทัง้วงเงนิสนิเชือ่ดังกลา่วไมต่อ้ง

ใช้ทรัพย์สินจำานองเป็นหลักทรัพย์ค้ำาประกันในการกู้ยืม

3.2	 ส่วนของผู้ถือหุ้น

โดย	ณ	31	ธันวาคม	2560	มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำานวน	2,667	ล้านบาท	มีกำาไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำานวนประมาณ	

665	ล้านบาท	และได้มีมติคณะกรรมการครั้งที่	2/2561	เมื่อวันที่	13	มีนาคม	2561	ให้จ่ายเงินสดปันผลประจำาปี	2560	

ในอัตราหุ้นละ	0.19	บาท	รวมเป็นเงินปันผลจ่าย	175,214,247.69	ล้านบาท	กำาหนดจ่ายวันที	่18	พฤษภาคม	2561	ซึ่งจ่าย

จากผลการดำาเนินงาน	สำาหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วันที	่1	มกราคม	2560	ถึงวันที	่31	ธันวาคม	2560	หรือคิดเป็นอัตรา

การจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ	93	ของกำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	(หรืออัตราร้อยละ	92	ของงบการเงินรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท)
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3.3	 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุนพบว่า	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ

ผู้ถือหุ้นเท่ากับ	0.12	เท่าซึ่งถือว่าเป็นอัตราส่วนที่ต่ำาเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน	ทั้งนี้จะเห็นว่า

การประกอบธุรกิจของบริษัทเน้นการใช้เงินทุนจากผู้ถือหุ้นและเงินทุนที่มาจากการดำาเนินงานเป็นหลัก	อย่างไรก็ตาม

จากการที่บริษัทดำาเนินธุรกิจโดยเน้นการขายเงินสด	และมีระดับอัตราการทำากำาไรในระดับที่เหมาะสม	ส่งผลให้บริษัทไม่มี

ความจำาเปน็ตอ้งใชแ้หลง่กูย้มืเงนิจากเจา้หนีส้ถาบนัการเงนิจำานวนทีม่ากๆ	โดยบรษิทัสามารถจา่ยเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้

ของบริษัทจากเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทเอง	ดังนั้นจึงถือว่าโครงสร้างเงินทุนของบริษัทในปัจจุบันเป็นโครงสร้าง

เงินทุนที่เหมาะสมและมีความม่ันคงทางการเงิน	 และในอนาคตหากบริษัทมีความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

บริษัทยังคงมีวงเงินคงเหลืออยู่กับสถาบันการเงินอย่างเพียงพอ

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำานวน	929,070,000	บาท	และทุนชำาระแล้วจำานวน	922,180,251	บาท

4. สภาพคล่อง

4.1	 กระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน

บริษัทมีกระแสเงินสดจากการกิจกรรมดำาเนินงานในปี	2560	และ	2559	เป็นจำานวนประมาณ	271	ล้านบาท	และ	209	ล้านบาท	

ตามลำาดับ	กระแสเงินสดจากการดำาเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำานวน	62	ล้านบาท	 โดยบริษัทยังคงดำารงนโยบายการให้

เครดิตแก่ลูกค้าที่รัดกุม	ซึ่งมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	23	 วัน	 และมีการเก็บปริมาณวัตถุดิบให้เพียงพอต่อปริมาณการผลิต	

บริษัทยังได้พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงราคาของวัตถุดิบที่สำาคัญ	 และความต้องการสินค้าในตลาดเป็นหลัก	 โดยมีระยะ

เวลาการหมุนเวียนเงินสด	(Cash	Cycle)	88	วัน	ทั้งนี้	บริษัทไม่มีเจ้าหนี้การค้าที่ค้างนานเกินปกติ

4.2	 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ในป	ี2560	บริษัทใช้กระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุนประมาณ	47	ล้านบาท	โดยกระแสเงินออกส่วนใหญ่เกิดจากการที่บริษัท

นำาเงินไปลงทุนเพิ่มในเงินฝากประจำาและเงินลงทุนชั่วคราวในกองทุนและหลักทรัพย์สุทธิ	30	ล้านบาท	ซื้อเครื่องจักรและ

การซื้อสินทรัพย์เพิ่มประมาณ	50	ล้านบาท	อย่างไรก็ตาม	บริษัทได้รับดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุนต่างๆ	จำานวน	

22	ล้านบาท	อีกทั้งมีเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ในระหว่างป	ีจำานวน	12	ล้านบาท

4.3	 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ในปี	2560	บริษัทมีกระแสเงินสดออกจากบริษัท	ซึ่งเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน	224	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	

108	ล้านบาท	สาเหตุหลักเกิดจากการที่บริษัทจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี	2560	สูงกว่าปีก่อน

4.4	 อัตราส่วนสภาพคล่อง

ในปี	2560	และ	2559	อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ	10.80	เท่า	และ	11.35	เท่า	ตามลำาดับ	

โดยสภาพคล่องของบริษัทลดลงเล็กน้อย

 

บริษัทยังไม่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน	หรือการดำาเนินงานอย่างมีนัยสำาคัญในอนาคต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	(กลุ่มบริษัท)	ซึ่งประกอบด้วย

งบแสดงฐานะการเงินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ

งบกระแสเงินสดรวม	สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม	รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ	

และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ	์จำากัด	(มหาชน)	ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด	สำาหรับปีสิ้นสุด

วันเดียวกันของบริษัท	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ	์จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	และเฉพาะของบริษัท	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ	์จำากัด	(มหาชน)	

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค	ความรับผิดชอบของ

ผู้สอบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจา้	ขา้พเจา้มคีวามเปน็อสิระจากกลุม่บรษิทัตามขอ้กำาหนดจรรยาบรรณของ

ผูป้ระกอบวชิาชพีบัญชทีีก่ำาหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนสว่นทีเ่ก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงิน	และขา้พเจา้ได้ปฏบิตัติามข้อกำาหนด

ด้านจรรยาบรรณอื่นๆ	ตามที่ระบุในข้อกำาหนดนั้นด้วย	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม

เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ	

เร่ืองสำาคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ	ท่ีมีนัยสำาคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน

สำาหรับงวดปัจจุบัน	ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ

ข้าพเจ้า	ทั้งนี้	ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรค	ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน

ของข้าพเจ้า	ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย	การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อ

ตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน	 ผลของวิธีการตรวจสอบ

ของขา้พเจ้า	ซ่ึงไดร้วมวิธกีารตรวจสอบสำาหรับเร่ืองเหลา่นีด้้วย	ได้ใชเ้ปน็เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ตอ่งบการเงนิโดยรวม

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ	พร้อมวิธีการตรวจสอบสำาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายเป็นรายการที่มีมูลค่าที่เป็นสาระสำาคัญอย่างมากต่องบการเงินและเป็นเกณฑ์ชี้วัดหลักในแง่ผลการดำาเนินการทาง

ธรุกิจซึง่ผูบ้รหิารและผูใ้ชง้บการเงนิใหค้วามสนใจ	เนือ่งจากการเพิม่ขึน้หรอืลดลงของรายได้รวมทัง้การใหส้ว่นลดทางการค้าและสว่นลด

พิเศษต่างๆ	 จะส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทโดยตรง	 ข้าพเจ้าจึงให้ความสำาคัญเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาใน

การรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท
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ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ

	 •	 ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ	ทำาความ

	 	 เข้าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว	้

	 •	 ขยายขอบเขตการตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรอบเวลาในการรับรู้รายได	้เช่น	การตรวจตัดยอดขาย

	 •	 สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

	 •	 สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการส่วนลดทางการค้าและส่วนลดพิเศษต่างๆ	ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของกลุ่มบริษัท

	 •	 สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญช	ี	

	 •	 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย	เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขาย	รายการส่วนลด

	 	 ทางการค้าและส่วนลดพิเศษต่างๆ	ตลอดรอบระยะเวลาบัญช	ีโดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำาผ่านใบสำาคัญทั่วไป

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ในการแสดงมูลค่าของลูกหนี้	 ณ	 วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งมีจำานวนที่เป็นสาระสำาคัญอย่างมากต่องบการเงิน	 กลุ่มบริษัทจะต้อง

ประมาณจำานวนหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้และแสดงเป็นรายการหักจากลูกหนี้ตามรายละเอียดที่แสดงไว้

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	9	โดยในการประมาณจำานวนหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารโดยพิจารณา

จากประสบการณ์การเกบ็เงนิ	การวเิคราะหอ์ายหุนีแ้ละการวิเคราะหค์วามสามารถในการจา่ยชำาระของลกูหนี	้ดังนัน้การประมาณจำานวน

หนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อจำานวนหนี้สงสัยจะสูญที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน	และมูลค่า

ของลูกหนี้ที่แสดงอยู	่ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เก่ียวข้องกับการประมาณจำานวนหนี้สงสัยจะสูญโดยการ

สอบถามผูร้บัผดิชอบ	ทำาความเข้าใจและเลอืกตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบตัติามการควบคมุทีก่ลุม่บรษิทัออกแบบไว	้นอกจากนีข้า้พเจา้

ได้ทำาความเข้าใจเกณฑ์ที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาจำานวนหนี้สงสัยจะสูญและสอบทานความสม่ำาเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว	

ข้าพเจา้ไดส้อบทานการจดัทำารายงานอายหุนีแ้ละทดสอบการคำานวณจำานวนหนีส้งสยัจะสญูตามเกณฑท์ีก่ำาหนดไว	้รวมถงึการสอบทาน

การประมาณจำานวนหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าแบบเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น	ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัท	(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน

ของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)	ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ	

ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ	 การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระ

สำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม	่หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสำาคัญหรือไม่
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เมือ่ขา้พเจา้ไดอ้า่นรายงานประจำาปขีองกลุม่บรษิทัตามทีก่ลา่วขา้งตน้แลว้	และหากสรปุได้วา่มกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็

สาระสำาคัญ	ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บรหิารมหีนา้ท่ีรบัผดิชอบในการจดัทำาและนำาเสนองบการเงนิเหลา่นีโ้ดยถกูตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	และ

รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำางบการเงิน	 ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่อง	 การเปิดเผยเรื่องที่

เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว	และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหาร

มีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่	ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด	และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็น

ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย	 ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคญัทีม่อียูไ่ด้เสมอไป	ขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิ

อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอด

การตรวจสอบ	และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

	 •	 ระบแุละประเมนิความเสีย่งทีอ่าจมีการแสดงข้อมูลทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคญัในงบการเงนิ	ไมว่า่จะเกดิจากการทจุรติ

	 	 หรือข้อผิดพลาด	ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น	และได้หลักฐานการสอบ

	 	 บัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

	 	 อันเป็นสาระสำาคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด	เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้

	 	 ร่วมคิด	การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน	การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล	การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ

	 	 แทรกแซงการควบคุมภายใน

	 •	 ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ	เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ

	 	 สถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

	 •	 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย

	 	 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำา
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	 •	 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร	และสรุปจากหลักฐาน

	 	 การสอบบัญชทีีไ่ดร้บัวา่มคีวามไมแ่นน่อนทีม่สีาระสำาคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณห์รอืสถานการณท์ีอ่าจเปน็เหตใุหเ้กดิขอ้สงสยัอยา่ง

	 	 มนียัสำาคญัตอ่ความสามารถของกลุม่บริษัทในการดำาเนนิงานตอ่เนือ่งหรอืไม	่หากขา้พเจา้ได้ขอ้สรปุวา่มคีวามไมแ่นน่อนทีม่สีาระ

	 	 สำาคัญ	ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน	หรือ

	 	 หากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ	ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป	ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐาน

	 	 การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า	อย่างไรก็ตาม	เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจ

	 	 เป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่องได้

	 •	 ประเมินการนำาเสนอ	โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม	รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนประเมินว่า

	 	 งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม	่

	 •	 รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีทีเ่หมาะสมอยา่งเพยีงพอเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิของกจิการหรอืของกจิกรรมทางธรุกจิ

	 	 ภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม	ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง	การควบคุมดูแล	และการ

	 	 ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท	ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลในเรื่องต่างๆ	ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้	

ประเด็นท่ีมีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง

การตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและ

ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจ

พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล	ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ	ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน

ในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรือ่งสำาคัญในการตรวจสอบ	ข้าพเจ้าได้อธบิายเรือ่งเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี	เว้นแต่กฎหมาย

หรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ	หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น	ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่อง

ดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า

ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้

กรองแก้ว	ลิมป์กิตติกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	5874

บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด

กรุงเทพฯ:	27	กุมภาพันธ์	2561
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งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย	:	บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 	41,533,926	 	42,542,145	 	26,617,212	 	27,811,771	

เงินลงทุนชั่วคราว	-	เงินฝากประจำา 	968,012,521	 	1,027,213,044	 	968,012,521	 	1,027,213,044	

เงินลงทุนชั่วคราว	-	หลักทรัพย์

	 ในความต้องการของตลาด 8 	291,834,740	 	206,112,959	 	291,834,740	 	206,112,959	

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 9 	213,416,814	 	203,223,912	 	143,268,901	 	126,656,907	

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6  -  - 	150,500,000	 	218,000,000	

สินค้าคงเหลือ 10 	682,687,372	 	703,786,993	 	318,070,370	 	266,218,023	

สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียน 11 	3,440,758	 	6,757,401	 	3,440,758	 	6,757,401	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 	9,862,988	 	7,403,044	 	4,537,717	 	3,937,765	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 	2,210,789,119	 	2,197,039,498	 	1,906,282,219	 	1,882,707,870	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 	9,183,951	 	9,272,211	 	9,272,211	 	9,272,211	

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 13  -  - 	194,999,800	 	194,999,800	

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 14 	18,430,417	 	16,500,017	 	18,430,417	 	16,500,017	

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 15 	14,003,993	 	14,003,993	 	13,754,587	 	13,754,587	

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 16 	691,433,562	 	711,427,374	 	297,914,330	 	322,185,417	

สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่ไม่หมุนเวียน 11 	28,643,135	 	29,604,321	 	28,643,135	 	29,604,321	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 	16,728,816	 	17,685,277	 	14,093,471	 	15,672,463	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 	778,423,874	 	798,493,193	 	577,107,951	 	601,988,816	

รวมสินทรัพย์ 	2,989,212,993	 	2,995,532,691	 	2,483,390,170	 	2,484,696,686	

บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย	:	บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 17 	185,330,799	 	168,798,072	 	114,234,575	 	83,285,056	

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 	16,002,463	 	21,918,236	 	6,767,969	 	6,238,702	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 	3,453,681	 	2,868,104	 	2,835,931	 	2,850,354	

รวมหนี้สินหมุนเวียน 	204,786,943	 	193,584,412	 	123,838,475	 	92,374,112	

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 22 	41,743,132	 	42,377,193	 	13,690,482	 	18,626,026	

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 18 	75,944,056	 	55,717,653	 	37,117,336	 	26,409,527	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 	117,687,188	 	98,094,846	 	50,807,818	 	45,035,553	

รวมหนี้สิน 	322,474,131	 	291,679,258	 	174,646,293	 	137,409,665	

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

	 ทุนจดทะเบียน

	 	 หุ้นสามัญ	929,070,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท 	929,070,000	 	929,070,000	 	929,070,000	 	929,070,000	

	 ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว

	 	 หุ้นสามัญ	922,180,251	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท 	922,180,251	 	922,180,251	 	922,180,251	 	922,180,251	

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 	681,345,392	 	681,345,392	 	681,345,392	 	681,345,392	

กำาไรสะสม

	 จัดสรรแล้ว	-	สำารองตามกฎหมาย 19 	143,625,000	 	142,500,000	 	122,500,000	 	122,500,000	

	 ยังไม่ได้จัดสรร 	665,321,989	 	699,741,347	 	499,946,051	 	533,491,861	

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 20 	225,783,376	 	230,780,710	 	82,772,183	 	87,769,517	

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 	2,638,256,008	 	2,676,547,700	 	2,308,743,877	 	2,347,287,021	

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของ  

	 บริษัทย่อย 	28,482,854	 	27,305,733	  -  - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 	2,666,738,862	 	2,703,853,433	 	2,308,743,877	 	2,347,287,021	

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 	2,989,212,993	 	2,995,532,691	 	2,483,390,170	 	2,484,696,686	

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย	:	บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กำาไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการขาย 	3,325,914,373	 	3,389,462,980	 	1,629,254,744	 	1,589,356,117	

รายได้อื่น

	 ดอกเบี้ยรับ 	14,841,252	 	16,653,672	 	23,487,077	 	23,482,876	

	 เงินปันผลรับ 	6,753,000	 	8,113,900	 	82,753,000	 	103,113,900	

	 อื่นๆ 	20,593,154	 	64,721,516	 	10,820,912	 	54,880,974	

รวมรายได้ 	3,368,101,779	 	3,478,952,068	 	1,746,315,733	 	1,770,833,867	

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 	2,913,341,955	 	2,951,492,515	 	1,419,270,047	 	1,392,059,267	

ค่าใช้จ่ายในการขาย 	70,048,461	 	72,789,451	 	39,864,112	 	41,714,723	

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 	158,157,087	 	157,532,107	 	91,341,008	 	92,241,762	

รวมค่าใช้จ่าย 	3,141,547,503	 	3,181,814,073	 	1,550,475,167	 	1,526,015,752	

กำาไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

	 ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 	226,554,276	 	297,137,995	 	195,840,566	 	244,818,115	

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 	(88,259) 	(2,069,213)  -  - 

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษี 

	 เงินได้ 	226,466,017	 	295,068,782	 	195,840,566	 	244,818,115	

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 	(1,618,883) 	(2,034,381) 	(770,271) 	(975,515)

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 	224,847,134	 	293,034,401	 	195,070,295	 	243,842,600	

ภาษีเงินได้ 22 	(28,362,555) 	(39,085,576) 	(7,413,675) 	(10,086,586)

กำาไรสำาหรับปี 	196,484,579	 	253,948,825	 	187,656,620	 	233,756,014	

บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย	:	บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือ  

 ขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์	

	 ประกันภัย 18 	(10,232,771)  - 	(5,983,565)  - 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคา	 	

	 สินทรัพย์	  - 	11,558,817	  - 	(5,097,952)

หัก:	ผลกระทบของภาษีเงินได้ 22 	1,956,902	 	(2,311,763) 	1,107,061	 	1,019,590	

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือ  

	 ขาดทุนในภายหลังสุทธิจากภาษีเงินได้ 	(8,275,869) 	9,247,054	 	(4,876,504) 	(4,078,362)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี 	(8,275,869) 	9,247,054	 	(4,876,504) 	(4,078,362)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 	188,208,710 	263,195,879 	182,780,116 	229,677,652

การแบ่งปันกำาไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 	191,137,468 	248,144,721 	187,656,620 	233,756,014

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

	 ของบริษัทย่อย 	5,347,111 	5,804,104

	196,484,579 	253,948,825

การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 	183,031,568 	256,729,383 	182,780,116 	229,677,652

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

	 ของบริษัทย่อย 	5,177,142	 	6,466,496	

	188,208,710	 	263,195,879	

กำาไรต่อหุ้น 24

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

	 กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 	0.21 	0.27 	0.20 	0.25

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย	:	บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไรก่อนภาษี 	224,847,134 	293,034,401 	195,070,295 	243,842,600

รายการปรับกระทบยอดกำาไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ	(จ่าย)	  
	 จากกิจกรรมดำาเนินงาน

	 ขาดทุน	(กำาไร)	ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนชั่วคราว	-	
	 	 หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด 	16,979,017 	(5,866,250) 	16,979,017 	(5,866,250)

	 กำาไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว	-	หลักทรัพย์
	 	 ในความต้องการของตลาด 	(14,126,453) 	(32,000,387) 	(14,126,453) 	(32,000,387)

	 ขาดทุน	(กำาไร)	จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
	 	 สินทรัพย์ชีวภาพ 	2,718,469 	(1,914,309) 	2,718,469 	(1,914,309)

	 ค่าเสื่อมราคา 	61,458,284	 	77,155,668	 	29,748,685	 	34,183,051	

	 หนี้สูญ 	96,772	 	403,694	 	81,076	 	165,475	

	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 	1,009,430	 	1,322,980	 	497,975	 	2,319,994	

	 กลับรายการสำารองส่วนลดทางการค้า 	(179,255)  -  -  - 

	 การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ	(กลับรายการ) 	(1,699,040) 	2,254,489	 	(1,045,696) 	693,887	

	 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 	88,259	 	2,069,213	  -  - 

	 กำาไรจากการจำาหน่ายที่ดินและอุปกรณ์ 	(3,210,066) 	(9,960,022) 	(926,462) 	(6,458,107)

	 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม  -  -  - 	1,852,789	

	 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง  - 	67,500	  - 	67,500	

	 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 	12,268,732	 	7,526,467	 	5,959,543	 	3,343,445	

	 กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  - 	(79,229)  - 	(29,993)

	 เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -  - 	(76,000,000) 	(95,000,000)

	 เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น 	(6,753,000) 	(8,113,900) 	(6,753,000) 	(8,113,900)

	 ดอกเบี้ยรับ 	(14,841,252) 	(16,653,672) 	(23,487,077) 	(23,482,876)

	 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 	16,695	 	94,615	 	11,308	 	198,811	

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์	
	 และหนี้สินดำาเนินงาน 	278,673,726 	309,341,258 	128,727,680 	113,801,730

สินทรัพย์ดำาเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง

	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 	(11,735,682) 	(2,678,658) 	1,261,004	 	(6,023,112)

	 สินค้าคงเหลือ 	22,798,661	 	(50,940,903) 	(50,806,651) 	(5,961,023)

	 สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียน 	1,950,988	 	(2,996,342) 	1,950,988	 	(2,996,342)

	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 	(2,264,222) 	4,291,055	 	(599,952) 	1,660,399	

	 สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่ไม่หมุนเวียน 	(391,628) 	4,195,306	 	(391,628) 	4,195,304	

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 	956,461	 	(724,447) 	1,578,993	 	(1,269,101)

งบกระแสเงินสด
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย	:	บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559
หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)

	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 	16,532,727	 	(20,221,628) 	30,949,519	 	(14,189,118)

	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 	(453,353) 	(466,357) 	(53,353) 	(444,103)

เงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน 	306,067,678	 	239,799,284	 	112,616,600	 	88,774,634	

	 จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 	(2,275,100) 	(4,494,399) 	(1,235,300) 	(2,279,700)

	 จ่ายดอกเบี้ย 	(16,695) 	(94,615) 	(11,308) 	(198,811)

	 จ่ายภาษีเงินได้ 	(33,151,208) 	(25,964,392) 	(10,712,891) 	(8,486,682)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน 	270,624,675	 	209,245,878	 	100,657,101	 	77,809,441	

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราว	-	เงินฝากประจำาลดลง	(เพิ่มขึ้น) 	59,200,523	 	(11,074,815) 	59,200,523	 	(11,074,815)

เงินลงทุนชั่วคราว	-	หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น 	(88,574,345) 	(88,171,538) 	(88,574,345) 	(88,171,538)

เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทร่วม  - 	33,375,000	  - 	33,375,000	

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น  -  - 	(435,000,000) 	(477,000,000)

รับชำาระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย  -  - 	502,500,000	 	471,000,000	

ซื้ออุปกรณ์ 	(50,241,730) 	(48,152,977) 	(13,390,460) 	(21,079,726)

เงินสดรับจากการจำาหน่ายที่ดินและอุปกรณ์ 	11,987,324	 	11,135,098	 	8,839,324	 	7,358,042	

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น 	(1,930,400)  - 	(1,930,400)  - 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -  - 	57,000,000	 	95,000,000	

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น 	6,753,000	 	6,343,900	 	6,753,000	 	6,343,900	

ดอกเบี้ยรับ 	15,457,085	 	20,483,999	 	24,035,028	 	29,039,761	

เงินสดสุทธิจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน 	(47,348,543) 	(76,061,333) 	119,432,670	 	44,790,624	

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารลดลง  - 	(483,418)  - 	(483,418)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย  -  -  - 	52,000,000	

ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย  -  -  - 	(52,000,000)

จ่ายเงินปันผล 	(221,284,330) 	(110,647,895) 	(221,284,330) 	(110,647,895)

เงินปันผลท่ีบริษัทย่อยจ่ายให้กับผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุม 	(3,000,021) 	(5,000,000)  -  - 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 	(224,284,351) 	(116,131,313) 	(221,284,330) 	(111,131,313)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ 	(1,008,219) 	17,053,232	 	(1,194,559) 	11,468,752	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 	42,542,145	 	25,488,913	 	27,811,771	 	16,343,019	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 	41,533,926	 	42,542,145	 	26,617,212	 	27,811,771	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ข้อมูลทั่วไป

	 บรษิทั	ลพัีฒนาผลติภณัฑ	์จำากดั	(มหาชน)	(“บริษทัฯ”)	เปน็บรษิทัมหาชนซ่ึงจดัตัง้และมภีมูลิำาเนาในประเทศไทย	ธุรกจิหลกัของ

	 บริษัทฯ	คือ	(1)	ผลิตและจำาหน่ายอาหารสัตว์	(2)	อบพืช	กิจการไซโลและจำาหน่ายวัตถุดิบสำาหรับผลิตอาหารสัตว์	(3)	ฟาร์มทดลอง	

	 และ	(4)	ฟาร์มเพาะพันธุ์ไม้	ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ	อยู่ที่	33/137	ถนนสุรวงศ	์สุริยวงศ์	บางรัก	กรุงเทพฯ

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

2.1	 งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญช	ีพ.ศ.	2547	โดยแสดง

	 รายการในงบการเงินตามข้อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่	11	ตุลาคม	2559	ออกตามความใน

	 พระราชบัญญัติการบัญชี	พ.ศ.	2543

	 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ	ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย	งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก

	 งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

	 งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2	 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม

	 ก)	งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์	จำากัด	(มหาชน)	(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า	

	 	 “บริษัทฯ”)	และบริษัทย่อย	(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า	“บริษัทย่อย”)	ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

2560 2559

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท	ลีพัฒนาอาหารสัตว	์จำากัด ผลิตอาหารสัตว์และจำาหน่ายวัตถุดิบ 

	 สำาหรับผลิตอาหารสัตว์

ไทย 95 95

บริษัท	ลีพัฒนาเกษตรมั่นคง	จำากัด

	 (ถือหุ้นโดยบริษัท	ลีพัฒนาอาหาร	

	 สัตว์	จำากัด	ร้อยละ	99.99)

ไซโลอบพืชและจำาหน่ายวัตถุดิบ 

	 สำาหรับผลิตอาหารสัตว์

ไทย 95 95

บริษัท	โพธิ์งามฟาร์มทะเล	จำากัด ให้เช่าโรงเรือน ไทย 100 100
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	 ข)	บริษัทฯ	จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้	หากบริษัทฯ	มีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน

	 	 ผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน	และสามารถใช้อำานาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญ

	 	 ต่อจำานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้	

	 ค)	บริษัทฯ	นำางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ	มีอำานาจในการควบคุม

	 	 บริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ	สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น	

	 ง)	งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำาคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

	 จ)	ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำาคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว	

	 ฉ)	ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม	คือ	จำานวนกำาไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้

	 	 เป็นของบริษัทฯ	และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดง

	 	 ฐานะการเงินรวม

2.3	 บริษัทฯ	จัดทำางบการเงินเฉพาะกิจการ	โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย	และบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก.	มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับปรับปรุง	(ปรับปรุง	2559)	รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่	ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่

เริ่มในหรือหลังวันที	่1	มกราคม	2560	มาถือปฏิบัต	ิมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น

เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำาและคำาศัพท์	

การตคีวามและการใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐาน	การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักลา่วมาถอืปฏบิตันิี้

ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2559)	เรื่อง	งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำาหนดทางเลือกเพิ่มเติมสำาหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 เงินลงทุนในการร่วมค้า	 และ

เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้	 ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี	

ฉบับที	่28	(ปรับปรุง	2559)	เรื่อง	เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	ทั้งนี้	กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันสำาหรับ

เงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ	 กิจการต้อง

ปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง

มาตรฐานฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	เนื่องจากฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วว่าจะเลือก

บันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม
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ข.	มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน	สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับปรับปรุง	(ปรับปรุง	2560)	จำานวนหลายฉบับ	ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ

หลงัวนัที	่1	มกราคม	2561	มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลา่วได้รบัการปรบัปรงุหรอืจดัใหม้ขีึน้เพือ่ใหม้เีนือ้หาเทา่เทยีมกบั

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวา่งประเทศ	โดยสว่นใหญเ่ปน็การปรบัปรงุและอธิบายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัการเปดิเผยขอ้มลู

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระ

สำาคัญต่องบการเงินเมื่อนำามาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

	 4.1	 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำาคัญของความเป็น

เจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว	รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	สำาหรับ

สินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ	มีสิทธิในการรับเงินปันผล

	 4.2	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	หมายถึง	เงินสดและเงินฝากธนาคาร	และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง	ซึ่งถึง

กำาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน	3	เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้

	 4.3	 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับผล

ขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได	้ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและ

การวิเคราะห์อายุหนี้
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4.4	 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำาเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ

ต่ำากวา่	ราคาทนุดงักลา่ววดัมลูคา่ตามวธิตีน้ทุนมาตรฐานซ่ึงใกลเ้คียงกับตน้ทนุจริง	และประกอบดว้ยตน้ทนุวัตถุดิบ	แรงงาน	

และค่าโสหุ้ยในการผลิต

วตัถุดบิ	ภาชนะบรรจแุละหบีหอ่	อะไหลแ่ละวสัดุโรงงานและวตัถดิุบใชใ้นฟารม์แสดงมลูคา่ตามราคาทนุถวัเฉลีย่หรอืมลูคา่

สุทธิ	ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า	และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5	 เกษตรกรรม

บริษัทฯ	มีสินทรัพย์ชีวภาพเป็นสุกรพ่อแม่พันธุ	์ลูกสุกร	สัตว์น้ำา	และต้นไม้ซึ่งจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน

ในการขาย

มูลค่ายุติธรรมของสุกรพ่อแม่พันธุ	์คำานวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต	ส่วนลูกสุกร	สัตว์น้ำา	และต้นไม้คำานวณ

โดยใช้วิธีอ้างอิงจากราคามูลค่ายุติธรรมหักประมาณการต้นทุนในการขาย	ผลกำาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพและผลิตผลทางการเกษตรบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

ในกรณีที่ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ	 สินทรัพย์ชีวภาพต้องวัดด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและ

ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	และในทันทีที่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพนั้นสามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ	บริษัทฯ	จะวัด

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

4.6	 เงินลงทุน

ก)	เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม	การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วน

	 ของกำาไรหรือขาดทุน	

ข)	เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป	ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ

	 การด้อยค่า	(ถ้ามี)

ค)	เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย	

ง)	เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน	บริษัทฯ	จะพิจารณา

	 มูลค่าของเงินลงทุนหากมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนดังกล่าวอาจด้อยค่า

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด	 ณ	 สิ้นวันทำาการสุดท้ายของปี	

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

บริษัทฯ	ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักในการคำานวณต้นทุนของเงินลงทุน
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ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง	 บริษัทฯ	 จะปรับมูลค่าของเงิน

ลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม	 ณ	 วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	 ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและ

มูลค่ายุติธรรม	 ณ	 วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้ว

แต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

เมื่อมีการจำาหน่ายเงินลงทุน	 ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วน

ของกำาไรหรือขาดทุน

4.7	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยวัดมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนด้วยราคาทุนซ่ึงรวมต้นทุนการทำารายการ	หลังจากน้ัน	

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจะวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยรับรู้ผลกำาไร

หรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนใน

ปีที่เกิดขึ้น

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจำานวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วน

ของกำาไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.8	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และค่าเสื่อมราคา

ทีด่นิแสดงมลูคา่ตามราคาทีต่ใีหม	่อาคารและอุปกรณ์แสดงมลูค่าตามราคาทนุหกัค่าเสือ่มราคาสะสม	และคา่เผือ่การดอ้ยคา่

ของสินทรัพย	์(ถ้ามี)	

บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยบนัทกึมูลค่าเร่ิมแรกของทีดิ่นในราคาทนุ	ณ	วนัทีไ่ด้สนิทรพัยม์า	หลงัจากนัน้บรษิทัฯ	และบริษทัยอ่ย

จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ตีใหม่	ทั้งนี้บริษัทฯ	และ

บรษัิทย่อยจดัใหม้กีารประเมนิราคาสนิทรัพยดั์งกลา่วเปน็ครัง้คราวเพือ่มใิหร้าคาตามบญัช	ีณ	วันสิน้รอบระยะเวลารายงาน

แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำาคัญ

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาที่ดินดังต่อไปนี	้

	 -	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยบันทึกราคาตามบัญชีของที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและ

	 	 รับรู้จำานวนสะสมในบัญชี	“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน”	ในส่วนของผู้ถือหุ้น	อย่างไรก็ตาม	หากสินทรัพย์น้ันเคยมี

	 	 การตีราคาลดลงและบริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้รับรู้ราคาที่ลดลงในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนแล้ว	ส่วนที่เพิ่มจาก

	 	 การตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจำานวนที่เคยลดลง	ซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายปีก่อนแล้ว
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	 -	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยรับรู้ราคาตามบัญชีของที่ดินที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน	อย่างไร

	 	 ก็ตาม	หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี	“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน”	

	 	 อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจำานวนที่ไม่เกิน

	 	 ยอดคงเหลือของบัญช	ี“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน”

คา่เสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณค์ำานวณจากราคาทนุของสนิทรพัยโ์ดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณ

ดังนี้

	 	 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	 10	-	20	 ปี		

	 	 เครื่องจักรและอุปกรณ์	 5	-	15	 ปี		

	 	 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำานักงาน	 5	 ปี

	 	 ยานพาหนะ	 5	 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ	์ ออกจากบัญช	ี เมื่อจำาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ

ประโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการใชห้รือการจำาหนา่ยสนิทรัพย์	รายการผลกำาไรหรือขาดทนุจากการจำาหนา่ยสนิทรพัย	์

จะรับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ	และบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.9	 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	หมายถึง	บุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมบริษัทฯ	และ

บรษิทัยอ่ย	หรอืถกูบรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยควบคมุไมว่า่จะเปน็โดยทางตรงหรอืทางออ้ม	หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั

กับบริษัทฯ	และบริษัทย่อย

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง

หรอืทางออ้มซึ่งทำาให้มอีิทธพิลอยา่งเป็นสาระสำาคญัตอ่บรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ย	ผูบ้รหิารสำาคญั	กรรมการหรอืพนกังานของ

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยที่มีอำานาจในการวางแผนและควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย

4.10	สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือ

เปน็สญัญาเชา่ดำาเนนิงาน	จำานวนเงนิทีจ่า่ยตามสญัญาเชา่ดำาเนนิงานรบัรูเ้ปน็คา่ใชจ้า่ยในสว่นของกำาไรหรอืขาดทนุตามวธิี

เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
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4.11	เงินตราต่างประเทศ

บรษิทัฯ	แสดงงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเปน็สกลุเงนิบาท	ซ่ึงเปน็สกลุเงนิทีใ่ชใ้นการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ	

รายการต่างๆ	ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่

เปน็ตวัเงนิซึง่อยู่ในสกลุเงนิตราต่างประเทศได้แปลงคา่เปน็เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น	ณ	วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน

กำาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

4.12	การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะทำาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์หรือ

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย

รบัรูข้าดทนุจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าทีค่าดวา่จะได้รบัคนืของสนิทรพัยม์มีลูคา่ต่ำากวา่มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้	ทัง้นี้

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่

ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน	ยกเว้นในกรณีที่ดินซึ่งใช้วิธีการ

ตีราคาใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น	ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของ

ผู้ถือหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว้

4.13	ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยรับรู้	เงินเดือน	ค่าจ้าง	โบนัส	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ	บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่

บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยจา่ยสมทบใหเ้ปน็รายเดือน	สนิทรพัยข์องกองทนุสำารองเลีย้งชพีได้แยกออกจากสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ	

และบริษัทย่อย	เงินที่บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
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โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีภาระสำาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน	และตาม

โครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ	ซึ่งบริษัทฯ	และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออก

จากงานสำาหรับพนักงาน	นอกจากนั้น	บริษัทฯ	จัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน	ได้แก่	โครงการ

เงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำาหนดระยะเวลา	และโครงการสิทธิการลางานที่ยังได้รับค่าตอบแทนชนิดสะสม

บรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยคำานวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน	โดยใชว้ธีิคดิลดแตล่ะหนว่ย

ที่ประมาณการไว	้(Projected	Unit	Credit	Method)	โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย	

ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 สำาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 สำาหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ

พนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไรหรือขาดทุน

ตน้ทนุบรกิารในอดตีจะถกูรบัรูท้ัง้จำานวนในกำาไรหรือขาดทนุทนัททีีม่กีารแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการหรือเมือ่กจิการ

รับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

4.14	ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกดิขึน้แลว้	และมีความเปน็ไปไดค่้อนข้างแนน่อนวา่บรษิทัฯ	และบริษทัยอ่ยจะเสยีทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิไปเพือ่ปลดเปลือ้ง

ภาระผูกพันนั้น	และบริษัทฯ	และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.15	ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยบนัทกึภาษเีงนิไดป้จัจบุนัตามจำานวนทีค่าดวา่จะจา่ยใหก้บัหนว่ยงานจดัเกบ็ภาษขีองรฐั	โดยคำานวณ

จากกำาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และ

หน้ีสิน	ณ	วันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเก่ียวข้องน้ัน	โดยใช้อัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช้	

ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	

บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ	 แต่รับรู้

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีำาหรบัผลแตกตา่งชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษ	ีรวมท้ังผลขาดทนุทางภาษทีีย่งัไมไ่ด้ใชใ้นจำานวน

เท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จาก

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยจะทบทวนมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีกุสิน้รอบระยะเวลารายงานและ

จะทำาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว	 หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ	 จะไม่มีกำาไรทางภาษีเพียงพอต่อ

การนำาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ

รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.16	การวัดมูลค่ายุติธรรม

มลูคา่ยตุธิรรม	หมายถงึ	ราคาทีค่าดวา่จะไดร้บัจากการขายสนิทรพัยห์รอืเปน็ราคาทีจ่ะตอ้งจา่ยเพือ่โอนหนีส้นิใหผู้อ้ืน่โดย

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย	(ผู้ร่วมในตลาด)	ณ	วันที่วัดมูลค่า	บริษัทฯ	และ

บริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำาหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	 ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง

สำาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้	 บริษัทฯ	

และบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์	 และพยายาม

ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็น

สามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม	ดังนี้

	 ระดับ	1	 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

	 ระดับ	2	 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน	ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

	 ระดับ	3	 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได	้เช่น	ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น	

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะประเมินความจำาเป็นในการโอนรายการระหว่างลำาดับชั้นของ

มลูคา่ยตุธิรรมสำาหรบัสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทีถ่อือยู่	ณ	วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีม่กีารวัดมลูค่ายุติธรรมแบบเกิดข้ึนประจำา
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5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ

ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่อง

ที่มีความไม่แน่นอนเสมอ	 การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ

ต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณการไว	้ การใช้ดุลยพินิจ

และการประมาณการที่สำาคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้	 ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่า

จะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย	โดยคำานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต	อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่

ในขณะนั้น	เป็นต้น

สินทรัพย์ชีวภาพ

บริษัทฯ	 วัดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพ	ด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย	ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของสุกรพ่อแม่พันธุ์คำานวณ

โดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต	ส่วนลูกสุกร	สัตว์น้ำา	และต้นไม้คำานวณโดยใช้วิธีอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมหักประมาณ

การต้นทุนในการขาย	 การประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ	 เช่น	 ช่วงอายุวัย

เจริญพันธุ์ของสุกรพ่อแม่พันธุ์	อัตราการให้กำาเนิดลูกสุกร	เป็นต้น

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทฯ	จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงนิลงทุนทั่วไปเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำาคัญและเป็น

ระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า	การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำาคัญหรือเป็นระยะเวลา

นานหรือไม่นั้น	จำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยแสดงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและรับรู้

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน	 ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุนโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสำาหรับสินทรัพย์ประเภทที่ดิน	 ข้อสมมติฐานที่สำาคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่า

ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	15

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และค่าเสื่อมราคา

ในการคำานวณคา่เสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ	์ฝา่ยบริหารจำาเปน็ตอ้งทำาการประมาณอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมลูคา่คงเหลอื

เม่ือเลกิใชง้านของอาคารและอปุกรณ	์และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมลูคา่คงเหลอืใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้

บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยแสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่ตีใหม	่ ซึ่งราคาที่ตีใหม่นี้ได้ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ	 โดยใช้วิธี

เปรยีบเทยีบราคาตลาดสำาหรับสนิทรัพย์ประเภททีดิ่น	ซ่ึงการประเมนิมลูคา่ดังกลา่วตอ้งอาศยัขอ้สมมตฐิานและการประมาณการ

บางประการ	ตามที่อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ข้อ	16
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นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก

การด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้

ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษี

ที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคต เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จาก

ผลแตกตา่งชัว่คราวและขาดทนุนัน้ ในการนีฝ้า่ยบรหิารจำาเปน็ต้องประมาณการว่าบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยควรรับรู้จำานวนสนิทรพัย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำานวนกำาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงานประมาณข้ึน

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซ่ึงต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการน้ัน เช่น อัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือน

ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน เป็นต้น

6.	 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหวา่งปี บรษิทัฯ และบริษทัยอ่ยมรีายการธรุกจิทีส่ำาคญักบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั รายการธุรกจิดังกลา่วเปน็ไปตาม

เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบรษิัทฯ และบริษัทย่อยและบุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็น

ไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบาย
การกำาหนดราคา2560 2559 2560 2559

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

ขายสินค้า - - 99 175 ราคาเทียบเคียงตลาด

ดอกเบี้ยรับ - - 9 7 ร้อยละ 7.13 - 7.38 ต่อปี

เงินปันผลรับ - - 76 95

ซื้อสินค้า - - 306 209 ราคาเทียบเคียงตลาด

ค่าเช่าจ่าย - - 1 1 ราคาตามสัญญา

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 14 15 7 7 ราคาตามสัญญา
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ	และบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

 (หมายเหต	ุ9)

	 บริษัทย่อย - - 24,435 5,989

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 บริษัทย่อย - - 150,500 218,000

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 (หมายเหต	ุ17)

	 บริษัทย่อย - - 22,138 14,894

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2560	และ	2559	และการเคลื่อนไหว

ของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินให้กู้ยืม
ลักษณะ

ความสัมพันธ์

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่

31 ธันวาคม 
2559

เพ่ิมขึ้น             
ระหว่างปี

ลดลง               
ระหว่างปี

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 
2560

บริษัท	ลีพัฒนาอาหารสัตว	์จำากัด	 บริษัทย่อย 216,000 435,000 (502,000) 149,000

บริษัท	โพธิ์งามฟาร์มทะเล	จำากัด บริษัทย่อย 2,000 - (500) 1,500

รวม 218,000 435,000 (502,500) 150,500
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	2560	และ	2559	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการ

และผู้บริหาร	ดังต่อไปนี้

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ผลประโยชน์ระยะสั้น 14,613 15,733 8,876 9,773

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 928 438 446 174

รวม 15,541 16,171 9,322 9,947

ภาระค้ำาประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีภาระจากการค้ำาประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อ	28.3

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

เงินสด 939 919 656 634

เงินฝากธนาคาร 40,595 41,623 25,961 27,178

รวม 41,534 42,542 26,617 27,812

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ	0.10	ถึง	1.00	ต่อปี	(2559:	ร้อยละ	0.10	ถึง	

0.75	ต่อปี)
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8.  เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	บริษัทฯ	มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	ดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559

หลักทรัพย์เพื่อค้า

ตราสารทุน 92,036 67,544

กองทุนรวมตลาดเงิน 216,778 150,296

หัก:	 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลง

	 	 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว (16,979) (11,727)

รวมหลักทรัพย์เพื่อค้า	-	สุทธิ 291,835 206,113

ในระหว่างปีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ตราสารทุน กองทุนรวมตลาดเงิน

2560 2559 2560 2559

ราคาตามบัญชีต้นป	ี-	สุทธิ 55,070 71,472 151,043 8,603

ซื้อระหว่างปี 226,323 387,794 708,371 709,000

ขายระหว่างปี (201,831) (409,352) (641,889) (567,270)

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว (5,333) 5,156 81 710

ราคาตามบัญชีปลายปี	-	สุทธิ 74,229 55,070 217,606 151,043
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9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ - - 2,136 1,669

ค้างชำาระไม่เกิน	3	เดือน - - 2,327 3,086

รวมลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 4,463 4,755

ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 148,214 136,083 65,242 68,565

ค้างชำาระ

	 ไม่เกิน	3	เดือน 44,750 49,300 32,995 32,147

	 3	-	6	เดือน 1,435 4,975 1,374 4,975

	 6	-	12	เดือน 2,754 10,444 2,338 10,270

	 มากกว่า	12	เดือน 37,337 19,022 33,305 17,169

รวม 234,490 219,824 135,254 133,126

หัก:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (23,615) (22,606) (18,962) (18,464)

รวมลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน,	สุทธิ 210,875 197,218 116,292 114,662

รวมลูกหนี้การค้า	-	สุทธิ 210,875 197,218 120,755 119,417

ลูกหนี้อื่น

เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 19 348

เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 19,000 -

ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 953 886

ดอกเบี้ยค้างรับ 2,012 2,628 2,012 2,628

ลูกหนี้อื่น 530 3,378 530 3,378

รวมลูกหนี้อื่น 2,542 6,006 22,514 7,240

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	สุทธิ 213,417 203,224 143,269 126,657
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10.	สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

สินค้าคงเหลือ	-	สุทธิ

2560 2559 2560 2559 2560 2559

สินค้าสำาเร็จรูป 118,150 131,370 - - 118,150 131,370

สินค้าระหว่างผลิต 939 1,217 - - 939 1,217

วัตถุดิบ 397,400 394,624 - - 397,400 394,624

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 37,583 39,842 (1,638) (3,337) 35,945 36,505

อะไหล่และวัสดุโรงงาน 65,587 61,311 - - 65,587 61,311

วัตถุดิบระหว่างทาง 64,021 77,704 - - 64,021 77,704

วัตถุดิบใช้ในฟาร์ม 645 1,056 - - 645 1,056

รวม 684,325 707,124 (1,638) (3,337) 682,687 703,787

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

สินค้าคงเหลือ	-	สุทธิ

2560 2559 2560 2559 2560 2559

สินค้าสำาเร็จรูป 59,800 51,211 - - 59,800 51,211

สินค้าระหว่างผลิต 344 1,217 - - 344 1,217

วัตถุดิบ 174,388 130,080 - - 174,388 130,080

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 17,863 21,015 (59) (1,105) 17,804 19,910

อะไหล่และวัสดุโรงงาน 32,299 32,600 - - 32,299 32,600

วัตถุดิบระหว่างทาง 32,790 30,144 - - 32,790 30,144

วัตถุดิบใช้ในฟาร์ม 645 1,056 - - 645 1,056

รวม 318,129 267,323 (59) (1,105) 318,070 266,218

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกการกลับรายการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำานวน 2 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 

1 ล้านบาท) โดยนำาไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี (2559: มีการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือ

ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ เป็นจำานวน 2 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 0.7 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย)
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11. สินทรัพย์ชีวภาพ

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559

สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียน	 3,441 6,757

สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่ไม่หมุนเวียน 28,643 29,604

รวมสินทรัพย์ชีวภาพ 32,084 36,361

สินทรัพย์ชีวภาพประกอบด้วย	ลูกสุกร	สุกรพ่อแม่พันธุ	์สัตว์น้ำาและต้นไม้	บริษัทฯ	จัดประเภทสินทรัพย์ชีวภาพที่มีวงจรการเลี้ยง

ไม่เกิน	1	ปีเป็นสินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียน	และสินทรัพย์ชีวภาพที่มีวงจรการเลี้ยงเกิน	1	ปีเป็นสินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่

ไม่หมุนเวียน

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ชีวภาพสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	สรุปได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 36,361 13,797

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

	 เกี่ยวกับเกษตรกรรม - 21,850

เพิ่มขึ้นจากการซื้อ/การเลี้ยง 25,607 22,015

ลดลงจากการขาย/เก็บเกี่ยว			 (27,166) (23,215)

ผลกำาไร	(ขาดทุน)	จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม

	 ของสินทรัพย์ชีวภาพสำาหรับปี (2,718) 1,914

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 32,084 36,361
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

12.1	รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย:	ล้านบาท)

บริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

งบการเงินรวม

สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
มูลค่าตามบัญชี

ตามวิธีส่วนได้เสีย

2560 2559 2560 2559 2560 2559

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท	พัฒนาเกษตร

	 ล่วงหน้า	จำากัด

ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อ

ขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร1)
ไทย 44.5 44.5 11 11 9 9

(หน่วย:	ล้านบาท)

บริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดต้ังข้ึน

ในประเทศ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
ค่าเผื่อการ

ด้อยค่า
ของเงินลงทุน

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธี

ราคาทุน - สุทธิ

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท	พัฒนาเกษตร

	 ล่วงหน้า	จำากัด

ตัวแทนซ้ือขาย

สัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าสินค้า

เกษตร1)

ไทย 44.5 44.5 11 11 2 2 9 9

1)	บริษัท	พัฒนาเกษตรล่วงหน้า	จำากัด	ยกเลิกธุรกิจในการเป็นตัวแทนซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า	ตั้งแต่วันที	่26	พฤษภาคม	2559
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12.2	ส่วนแบ่งกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว�่งป	ีบรษิทัฯ	รับรูส้ว่นแบง่ข�ดทนุจ�กก�รลงทนุในบรษิทัรว่มในงบก�รเงนิรวมและรบัรูเ้งนิปนัผลรบัจ�กบรษิทัรว่ม

ดังกล�่วในงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร	ดังนี้

(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

บริษัท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม ในระหว่างปี

เงินปันผลท่ีบริษัทฯ
รับในระหว่างปี

2560 2559 2560 2559

บริษัท	พัฒน�เกษตรล่วงหน้�	จำ�กัด	 (0.01) (2) - -

12.3	ข้อมูลท�งก�รเงินของบริษัทร่วมที่มีส�ระสำ�คัญ

	 ข้อมูลท�งก�รเงินต�มที่แสดงอยู่ในงบก�รเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้

(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

บริษัท

ทุนเรียกชำาระ
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม

สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม

หนี้สินรวม
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม

รายได้รวม
สำาหรับ

ปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

กำาไร (ขาดทุน)
สำาหรับปี

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

บริษัท	พัฒน�เกษตร

	 ล่วงหน�้	จำ�กัด

25 25 21 21 0.12 0.25 0.30 1 0.12 (4)

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยต�มที่แสดงในงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร	มีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

บริษัท

ทุนเรียกชำาระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
เงินปันผลที่บริษัทฯ 

รับระหว่างปี

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท	ลีพัฒน�อ�ห�รสัตว	์จำ�กัด 200 200 95 95 190 190 76 95

บริษัท	โพธิ์ง�มฟ�ร์มทะเล	จำ�กัด 5 5 100 100 5 5 - -

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย 195 195 76 95
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14. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หน่วย:	พันบาท)

บริษัท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วนเงินลงทุน มูลค่าเงินลงทุน
เงินปันผลที่บริษัทฯ

รับระหว่างปี

2560 2559 2560 2559 2560 2559

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท	เอ็ม.เอ็น.อินเตอร	์โฮลดิ้ง	จำากัด 4.12 3.64 16,780 14,850 5,940 4,578

บริษัท	วอลล์สตรีท	ทัลเลทท์	ลิเบอร์ตี้	จำากัด 9.00 9.00 945 945 - 251

อื่นๆ 705 705 813 3,285

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น 18,430 16,500 6,753 8,114

15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 14,004 14,071 13,755 13,822

ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม - (67) - (67)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 14,004 14,004 13,755 13,755

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยเป็นที่ดินรอการขาย	บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยแสดงอสังหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด	(Market	Approach)

ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม	สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ

ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม
เมื่ออัตราตามข้อสมมติฐาน

เพิ่มขึ้น

ราคาต่อตารางวา	(บาท) 45,000	-	133,333 มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น
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16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ซ่ึง
แสดงมูลค่า
ตามราคา

ท่ีตีใหม่

สินทรัพย์ซ่ึงแสดงมูลค่าตามราคาทุน

ท่ีดินและ
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน

อาคารและ
ส่ิงปลูกสร้าง

เคร่ืองจักร           
และอุปกรณ์

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
สำานักงาน

ยานพาหนะ
สินทรัพย์

ระหว่างติดต้ัง
และก่อสร้าง

รวม

ราคาทุน	/	ราคาที่ตีใหม่

ณ	วันที่	1	มกราคม	2559 385,411 508,039 898,862 155,643 159,697 635 2,108,287

ซื้อเพิ่ม - 40 5,919 4,178 20,004 18,012 48,153

จำาหน่าย - - - (107) (35,067) - (35,174)

โอน - 1,409 10,636 - - (12,045) -

ตีราคา 11,559 - - - - - 11,559

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559 396,970 509,488 915,417 159,714 144,634 6,602 2,132,825

ซื้อเพิ่ม - - 8,609 14,380 7,790 19,464 50,243

จำาหน่าย (7,829) - - (1,350) (9,029) - (18,208)

โอน - 5,588 12,830 47 - (18,465) -

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560 389,141 515,076 936,856 172,791 143,395 7,601 2,164,860

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ	วันที่	1	มกราคม	2559 - 362,743 769,980 139,234 106,284 - 1,378,241

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 16,583 33,135 5,658 21,780 - 77,156

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับ

	 ส่วนที่จำาหน่าย - - - (107) (33,892) - (33,999)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559 - 379,326 803,115 144,785 94,172 - 1,421,398

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 12,939 22,666 6,903 18,950 - 61,458

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับ

	 ส่วนที่จำาหน่าย - - - (1,350) (8,080) - (9,430)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560 - 392,265 825,781 150,338 105,042 - 1,473,426

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559 396,970 130,162 112,302 14,929 50,462 6,602 711,427

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560 389,141 122,811 111,075 22,453 38,353 7,601 691,434

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

2559	(จำานวน	55	ล้านบาท	รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 77,156

2560	(จำานวน	41	ล้านบาท	รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 61,458
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(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ซ่ึง
แสดงมูลค่า
ตามราคา

ท่ีตีใหม่

สินทรัพย์ซ่ึงแสดงมูลค่าตามราคาทุน

ท่ีดินและ
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน

อาคารและ
ส่ิงปลูกสร้าง

เคร่ืองจักร           
และอุปกรณ์

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
สำานักงาน

ยานพาหนะ
สินทรัพย์

ระหว่างติดต้ัง
และก่อสร้าง

รวม

ราคาทุน	/	ราคาที่ตีใหม่

ณ	วันที่	1	มกราคม	2559 185,645 310,062 438,119 100,208 93,109 767 1,127,910

ซื้อเพิ่ม - 40 470 1,794 13,531 5,245 21,080

จำาหน่าย - - - (108) (24,965) - (25,073)

โอน - 1,289 - - - (1,289) -

ตีราคา (5,098) - - - - - (5,098)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559 180,547 311,391 438,589 101,894 81,675 4,723 1,118,819

ซื้อเพิ่ม - - 1,919 5,471 2,219 3,782 13,391

จำาหน่าย (7,829) - - (818) (2,220) - (10,867)

โอน - 5,293 2,746 - - (8,039) -

ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2560 172,718 316,684 443,254 106,547 81,674 466 1,121,343

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ	วันที	่1	มกราคม	2559 - 235,639 395,750 88,020 67,214 - 786,623

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 10,062 8,938 3,925 11,258 - 34,183

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับ

	 ส่วนที่จำาหน่าย - - - (108) (24,064) - (24,172)

ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2559 - 245,701 404,688 91,837 54,408 - 796,634

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 6,434 8,781 4,422 10,112 - 29,749

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับ

	 ส่วนที่จำาหน่าย - - - (818) (2,136) - (2,954)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560 - 252,135 413,469 		95,441 62,384 - 823,429

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559 180,547 65,690 33,901 10,057 27,267 4,723 322,185

ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2560 172,718 64,549 29,785 11,106 19,290 466 297,914

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

2559	(จำานวน	21	ล้านบาท	รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 34,183

2560	(จำานวน	18	ล้านบาท	รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 29,749
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บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระในปี	2559	 โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด	

(Market	Approach)

ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่าราคาที่ตีใหม่	สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบต่อราคาท่ีตีใหม่

เม่ืออัตราตามข้อสมมติฐานเพ่ิมข้ึน

ราคาต่อตารางวา	(บาท) 125	-	6,000 125	-	1,800 มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น

หากบริษัทฯ	และบริษัทย่อยแสดงมูลค่าของที่ดินดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน	มูลค่าสุทธิตามบัญชี	ณ	วันที่		31	ธันวาคม	2560	และ	

2559	จะเป็นดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

ณ วันที่ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธันวาคม	2560 97,512 69,253

31	ธันวาคม	2559 99,094 70,835

ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2560	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จำานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู	่

มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวนเงินประมาณ	1,160	ล้านบาท	(2559:	1,116	ล้านบาท)	

(เฉพาะของบริษัทฯ:	672	ล้านบาท	2559:	647	ล้านบาท)

ในปี	2560	บริษัทฯ	ได้รับเงินจากการถูกเวนคืนที่ดินบางส่วนในบริเวณฟาร์มเพาะพันธุ์ไม้เป็นจำานวนเงินประมาณ	7.8	ล้านบาท	

บริษัทฯ	บันทึกตัดจำาหน่ายที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินดังกล่าวออกจากบัญชีและโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินที่เกี่ยวข้อง

ไปยังกำาไรสะสมเป็นจำานวนประมาณ	5.0	ล้านบาท	(สุทธิจากภาษีเงินได	้1.2	ล้านบาท)

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

เจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 22,138 14,894

เจ้าหนี้การค้า 142,244 127,445 70,931 46,823

เจ้าหนี้อื่น 3,356 1,469 710 834

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 39,731 39,884 20,456 20,734

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 185,331 168,798 114,235 83,285
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18. สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จำานวนเงินสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน	 และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

แสดงได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

	 หลังออกจากงานต้นปี 55,718 52,686 26,410 25,346

ส่วนที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน:

	 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	 6,685 5,313 3,108 2,279

	 ต้นทุนดอกเบี้ย 1,260 2,213 602 1,064

ส่วนที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

	 (กำาไร)	ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก 

	 	 คณิตศาสตร์ประกันภัย

	 	 ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติทางการเงิน 4,960 - 2,585 -

	 	 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานด้าน

	 	 	 ประชากรศาสตร์ 16,859 - 8,695 -

	 	 ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (11,586) - (5,297) -

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (2,275) (4,494) (1,235) (2,279)

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน															

	 หลังออกจากงานปลายปี 71,621 55,718 34,868 26,410

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานต้นปี

ส่วนที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน	:

	 ต้นทุนบริการในอดีต 4,323 - 2,249 -

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานปลายปี 4,323 - 2,249 -

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 75,944 55,718 37,117 26,410
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ต้นทุนขาย 4,589 3,963 2,217 1,725

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 7,679 3,563 3,742 1,618

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน 12,268 7,526 5,959 3,343

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน	1	ปีข้างหน้า	เป็นจำานวนประมาณ	

1.5	ล้านบาท	(งบการเงินเฉพาะกิจการ:	จำานวน	1.4	ล้านบาท)	(2559:	จำานวน	3	ล้านบาท	งบการเงินเฉพาะกิจการ:	จำานวน	

1.4	ล้านบาท)

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน้ำาหนักในการจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย

ประมาณ	12	ปี	(งบการเงินเฉพาะกิจการ:	12	ปี)	(2559:	19	ปี	งบการเงินเฉพาะกิจการ:	19	ปี)

สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้

(หน่วย:	ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

อัตราคิดลด 2.72 4.20 2.72 4.20

อัตราการขึ้นเงินเดือน 2.00	-	5.00 4.30	-	5.20 2.00	-	5.00 4.30	-	5.20

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน 0.00	-27.00 1.50	-	35.00 0.00	-	27.00 1.50	-	35.00
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำาคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	ณ	วันที่	

31	ธันวาคม	2560	และ	2559	สรุปได้ดังนี้

(หน่วย:	ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น	1% ลดลง	1% เพิ่มขึ้น	1% ลดลง	1%

อัตราคิดลด (70) 83 (34) 41

อัตราการขึ้นเงินเดือน	 83 (70) 41 (34)

เพิ่มขึ้น	10% ลดลง	10% เพิ่มขึ้น	10% ลดลง	10%

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน (74) 78 (36) 38

(หน่วย:	ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น	1% ลดลง	1% เพิ่มขึ้น	1% ลดลง	1%

อัตราคิดลด (3) 4 (1) 2

อัตราการขึ้นเงินเดือน	 4 (3) 2 (1)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน (3) 4 (2) 2

19. สำารองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา	116	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	บริษัทฯ	ต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี

ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	จนกว่าทุนสำารองนี้

จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียนสำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได	้ในปัจจุบัน

บริษัทฯ	ได้จัดสรรสำารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

20. องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ประกอบดว้ยสว่นเกินทนุจากการตรีาคาทีดิ่น	ซ่ึงสว่นเกินทนุจากการตรีาคาทีดิ่นนีไ้มส่ามารถ

นำามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้
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21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย:	ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

เงินเดือน	ค่าแรง	และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 317 316 162 159

ค่าเสื่อมราคา 63 78 31 35

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน 14 14 8 8

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 2,040 2,185 1,159 1,259

ซื้อสินค้าสำาเร็จรูป - - 9 5

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำาเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต 13 16 (8) 10

22. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	สรุปได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 26,257 35,592 10,478 11,108

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน 783 (320) 764 (320)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:	

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว		

	 และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 1,323 3,814 (3,828) (701)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 28,363 39,086 7,414 10,087
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จำานวนภาษเีงินไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นประกอบแตล่ะสว่นของกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่สำาหรบัปสีิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2560	และ	

2559	สรุปได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำาไร	(ขาดทุน)

	 จากการเปล่ียนแปลงส่วนเกินทุนจากการตีราคา	สินทรัพย์ - 2,312 - (1,020)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุน																		

	 จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (1,957) - (1,107) -

(1,957) 2,312 (1,107) (1,020)

รายการกระทบยอดระหว่างกำาไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 224,847 293,034 195,070 243,843

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ	20 ร้อยละ	20 ร้อยละ	20 ร้อยละ	20

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 44,969 58,607 39,014 48,769

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน 783 - 764 -

ผลกระทบทางภาษีสำาหรับ:

	 การส่งเสริมการลงทุน	(หมายเหตุ	23) (15,643) (16,544) (15,643) (16,544)

	 รายได้ที่ได้รับยกเว้น (1,351) (2,168) (16,551) (21,168)

	 ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 256 745 123 743

	 ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (663) (630) (229) (199)

	 บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่รับรู้

	 	 ของปีก่อน - (1,161) - (1,161)

	 อื่นๆ 12 237 (46) (353)

รวม (17,389) (19,521) (32,364) (38,682)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 28,363 39,086 7,414 10,087
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช	ีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย:	พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า	

	 	 ยุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว 3,396 2,345 3,396 2,345

	 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 328 668 12 221

	 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม - - 371 371

	 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 10 10 10 10

	 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 15,189 10,984 7,423 5,122

	 ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 1,869 7,944 - -

	 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ (4,209) (4,753) (4,209) (4,753)

	 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน (58,326) (59,575) (20,693) (21,942)

รวม (41,743) (42,377) (13,690) (18,626)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีจำานวน	24	ล้านบาท	(2559:	

22	ล้านบาท)	ที่บริษัทฯ	และบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากบริษัทฯ	และบริษัทย่อยพิจารณา

แล้วเห็นว่าบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยอาจไม่มีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำาผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษี

มาใช้ประโยชน์ได้

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจำานวนเงิน	9	ล้านบาท	ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในป	ี2561

23. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ	ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำาหรับผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์	ตามบัตร

ส่งเสริมการลงทุนเลขที่	1217(4)/2549	เมื่อวันที่	27	กุมภาพันธ์	2549	ภายใต้เงื่อนไขที่กำาหนดบางประการ	สิทธิพิเศษดังกล่าว

รวมถงึการไดร้บัยกเว้นภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลสำาหรบักำาไรทีไ่ด้จากการประกอบกจิการทีไ่ด้รบัการสง่เสรมิเปน็ระยะเวลา	8	ปนีบัแต่

วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น	(วันที่	3	กรกฎาคม	2553)

106



รายได้ของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 จำาแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำาหรับปี

สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม

2560 2559

กิจการที่

ได้รับ

การส่งเสริม

กิจการที่

ไม่ได้รับ

การส่งเสริม

รวม

กิจการที่

ได้รับ

การส่งเสริม

กิจการที่

ไม่ได้รับ

การส่งเสริม

รวม

รายได้จากการขาย

	 รายได้จากการขายในประเทศ 879,176 3,023,940 3,903,116 789,858 3,077,119 3,866,977

	 รายได้จากการขายส่งออก 37,657 45,284 82,941 61,956 57,932 119,888

ดอกเบี้ยรับ - 33,828 33,828 - 33,079 33,079

รายได้อื่น 1,230 125,552 126,782 333 168,136 168,469

รวมรายได้ 918,063 3,228,604 4,146,667 852,147 3,336,266 4,188,413

หัก:	รายการระหว่างกัน (778,565) (709,461)

รวม 3,368,102 3,478,952

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559

กิจการที่

ได้รับ

การส่งเสริม

กิจการที่

ไม่ได้รับ

การส่งเสริม

รวม

กิจการที่

ได้รับ

การส่งเสริม

กิจการที่

ไม่ได้รับ

การส่งเสริม

รวม

รายได้จากการขาย

	 รายได้จากการขายในประเทศ 879,176 712,421 1,591,597 789,858 737,542 1,527,400

	 รายได้จากการขายส่งออก 37,657 - 37,657 61,956 - 61,956

ดอกเบี้ยรับ - 23,487 23,487 - 23,483 23,483

รายได้อื่น 1,230 92,345 93,575 333 157,662 157,995

รวมรายได้ 918,063 828,253 1,746,316 852,147 918,687 1,770,834
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24. กำาไรต่อหุ้น

กำาไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานคำานวณโดยการหารกำาไรสำาหรับปีท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน)	ด้วยจำานวน

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	แสดงการคำานวณได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

กำาไรสำาหรับปี	(พันบาท) 191,137 248,145 187,657 233,756

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก	(พันหุ้น) 922,180 922,180 922,180 922,180

กำาไรต่อหุ้น	(บาท/หุ้น) 0.21 0.27 0.20 0.25

25. ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำาเนินงานที่นำาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ	ที่ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงาน

ไดร้บัและสอบทานอย่างสม่ำาเสมอเพ่ือใช้ในการตัดสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรใหกั้บสว่นงานและประเมนิผลการดำาเนนิงานของ

ส่วนงาน	ทั้งนี้ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานของบริษัทคือ	คณะกรรมการของบริษัทฯ

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยดำาเนินกิจการใน	4	ส่วนงานหลักคือ	(1)	ผลิตและจำาหน่ายอาหารสัตว์	(2)	อบพืช	กิจการไซโล	และ

จำาหน่ายวัตถุดิบสำาหรับผลิตอาหารสัตว์	(3)	ฟาร์มทดลอง	และ	(4)	ฟาร์มเพาะพันธุ์ไม้	โดยยอดขาย	กำาไรจากการดำาเนินงาน

และสนิทรพัยเ์กอืบทัง้หมดของบรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยเกีย่วเนือ่งกบัสว่นงานผลติและจำาหนา่ยอาหารสตัว	์ดงันัน้	สว่นงานดำาเนนิ

งานหลักที่รายงานจึงมีเพียงส่วนงานเดียว	คือธุรกิจผลิตและจำาหน่ายอาหารสัตว์

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำาหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

(หน่วย:	ล้านบาท)

2560 2559

รายได้จากลูกค้าภายนอก	

ประเทศไทย 3,243 3,269

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 34 62

สหพันธรัฐมาเลเซีย 4 -

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 45 58

รวม 3,326 3,389
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ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี	2560	และ	2559	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ	10	ของรายได้

ของกิจการ

26. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ	บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	2530	

โดยบริษัทฯ	บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ	3	ถึง	5	ของเงินเดือน	กองทุนสำารอง

เลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซี	จำากัด	(มหาชน)	และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออก

จากงานตามระเบยีบวา่ดว้ยกองทนุของบรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ย	ในระหวา่งปี	2560	บรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยรบัรูเ้งนิสมทบดงักลา่ว

เป็นค่าใช้จ่ายจำานวน	7	ล้านบาท	(2559:	7	ล้านบาท)	(เฉพาะของบริษัทฯ:	4	ล้านบาท	2559:	4	ล้านบาท)

27. เงินปันผล

(หน่วย:	พันบาท)

เงินปันผล อนุมัติโดย

เงินปันผลจ่าย
จากกิจการ
ที่ได้รับการ
ส่งเสริมการ

ลงทุน

เงินปันผลจ่าย
จากกิจการที่
ไม่ได้รับการ
ส่งเสริมการ

ลงทุน

รวมเงิน
ปันผลจ่าย

เงินปันผล
จ่ายต่อหุ้น

(บาท)

เงินปันผลประจำาป	ี2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ

วันที่	29	เมษายน	2559 55,331 55,331 110,662 0.12

รวมเงินปันผลจ่ายในป	ี2559 55,331 55,331 110,662 0.12

เงินปันผลประจำาป	ี2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ

วันที่	28	เมษายน	2560 82,996 138,327 221,323 0.24

รวมเงินปันผลจ่ายในปี	2560 82,996 138,327 221,323 0.24
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28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

28.1	ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบ

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	บริษัทฯ	มีภาระผูกพันเก่ียวกับการซ้ือวัตถุดิบเป็นจำานวนประมาณ	3.5	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	

	 (2559:	0.4	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)

28.2	ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงาน

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้เข้าทำาสัญญาเช่าดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่อาคารสำานักงาน

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานดังนี้

(หน่วย:	ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

จ่ายชำาระ

	 ภายใน	1	ปี 13 13 6 6

	 มากกว่า	1	ปี	แต่ไม่เกิน	3	ปี 6 11 3 5

28.3	การค้ำาประกัน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำาประกัน	ซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ	และบริษัทย่อย

เหลืออยู่เป็นจำานวน	9	ล้านบาท	(2559:	9	ล้านบาท)	(เฉพาะของบริษัทฯ:	5	ล้านบาท	(2559:	5	ล้านบาท))	ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับ

ภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย

บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยได้รับวงเงินสินเช่ือหลายประเภทจากสถาบันการเงินหลายแห่งรวมเป็นวงเงินที่ยังไม่ได้ใช้ทั้งสิ้น

จำานวน	1,179	ล้านบาท	(2559:	1,700	ล้านบาท)	(เฉพาะของบริษัทฯ:	1,059	ล้านบาท	(2559:	1,375	ล้านบาท))	โดยวงเงิน

ส่วนใหญ่ได้รับการค้ำาประกันร่วมกันโดยบริษัทฯ	และบริษัทย่อย
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29. ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผย

มูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม	ดังนี้

(หน่วย:	ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	

	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า	

	 	 ตราสารทุน 74 - - 74

	 	 กองทุนรวมตลาดเงิน - 218 - 218

	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 14 - 14

	 ที่ดิน - 389 - 389

	 สินทรัพย์ชีวภาพ - - 32 32

(หน่วย:	ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	

	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า	

	 	 ตราสารทุน 55 - - 55

	 	 กองทุนรวมตลาดเงิน - 151 - 151

	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 14 - 14

	 ที่ดิน - 397 - 397

	 สินทรัพย์ชีวภาพ - - 36 36
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(หน่วย:	ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	

	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า	

	 	 ตราสารทุน 74 - - 74

	 	 กองทุนรวมตลาดเงิน - 218 - 218

	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 14 - 14

	 ที่ดิน - 173 - 173

	 สินทรัพย์ชีวภาพ - - 32 32

(หน่วย:	ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	

	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า	

	 	 ตราสารทุน 55 - - 55

	 	 กองทุนรวมตลาดเงิน - 151 - 151

	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 14 - 14

	 ที่ดิน - 181 - 181

	 สินทรัพย์ชีวภาพ - - 36 36
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30. เครื่องมือทางการเงิน

30.1	นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครือ่งมือทางการเงนิทีส่ำาคญัของบรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยตามทีน่ยิามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่	107	“การแสดงรายการ

และการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน”	ประกอบด้วย	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 เงินลงทุนชั่วคราว	

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	เงินให้กู้ยืม	เงินลงทุน	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	บริษัทฯ	และ

บริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว	และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยมคีวามเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่ทีเ่ก่ียวเนือ่งกับลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่	และเงนิใหกู้้ยมื	ฝา่ยบรหิาร

ควบคมุความเสีย่งนีโ้ดยการกำาหนดใหม้นีโยบายและวธีิการในการควบคมุสนิเชือ่ทีเ่หมาะสม	ดงันัน้บรษิทัฯ	และบริษทัยอ่ย

จงึไม่คาดว่าจะไดร้บัความเสยีหายทีเ่ปน็สาระสำาคญัจากการใหส้นิเชือ่	นอกจากนีก้ารใหส้นิเชือ่ของบรษิทัฯ	และบริษทัยอ่ย

ไมม่กีารกระจุกตัวเนือ่งจากบริษัทฯ	และบรษิทัยอ่ย	มฐีานของลกูคา้ทีห่ลากหลายและมอียูจ่ำานวนมากราย	จำานวนเงนิสงูสดุ

ท่ีบริษัทฯ	และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน	และเงินให้กู้ยืม

ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน	 เงินลงทุนชั่วคราว	

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	 และเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารที่มีดอกเบี้ย	 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่

ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	 หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน	 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำา

สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิทีส่ำาคัญสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้	และสำาหรบัสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิ

ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำาหนด	หรือวันที่มีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม	่(หากวันที่มีการกำาหนด

อัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน)	ได้ดังนี้
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(หน่วย:	ล้านบาท)
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม
อัตรา

ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

ภายใน
1 ปี

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 - 26 15 42 0.10	-	1.00

เงินลงทุนชั่วคราว	-	เงินฝากประจำา 952 - 16 - 968 1.00	-	1.70

เงินลงทุนชั่วคราว	-	หลักทรัพย์ใน

	 ความต้องการของตลาด - - - 292 292 -

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 213 213 -

953 - 42 520 1,515

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 185 185 -

- - - 185 185

(หน่วย:	ล้านบาท)
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม
อัตรา

ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

ภายใน
1 ปี

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 - 30 12 43 0.10	-	0.75

เงินลงทุนชั่วคราว	-	เงินฝากประจำา 632 380 15 - 1,027 1.35	-	3.00

เงินลงทุนชั่วคราว	-	หลักทรัพย์ใน

	 ความต้องการของตลาด - - - 206 206 -

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 203 203 -

633 380 45 421 1,479

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 169 169 -

- - - 169 169
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(หน่วย:	ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม
อัตรา

ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

ภายใน
1 ปี

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 - 			19 7 27 0.10	-	1.00

เงินลงทุนชั่วคราว	-	เงินฝากประจำา 952 - 16 - 968 1.00	-1.70

เงินลงทุนชั่วคราว	-	หลักทรัพย์ใน	

	 ความต้องการของตลาด - - - 292 292 -

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 143 143 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่	

	 เกี่ยวข้องกัน 151 - - - 151 7.13	-	7.38

1,104 - 35 442 1,581

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 114 114 -

- - - 114 114

(หน่วย:	ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม
อัตรา

ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

ภายใน
1 ปี

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 - 20 7 28 0.10	-	0.75

เงินลงทุนชั่วคราว	-	เงินฝากประจำา 632 380 15 - 1,027 1.35	-	3.00

เงินลงทุนชั่วคราว	-	หลักทรัพย์ใน	

	 ความต้องการของตลาด - - - 206 206 -

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 127 127 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่	

	 เกี่ยวข้องกัน 218 - - - 218 7.38

851 380 35 340 1,606

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 83 83 -

- - - 83 83
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ	

บรษิทัฯ	และบริษทัยอ่ยอาจพจิารณาทำาสญัญาซ้ือขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหนา้ตามความเหมาะสม	ซ่ึงสว่นใหญจ่ะมอีายุ

สัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยไม่มีเครื่องมือทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

30.2	มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียง

กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกลเ้คียงกับมูลค่า

ตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

31. การบริหารจัดการทุน 

วตัถปุระสงคใ์นการบริหารจดัการทนุทีส่ำาคัญของบรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ย	คอืการจดัใหม้ซ่ึีงโครงสรา้งทนุทีเ่หมาะสมเพือ่สนบัสนนุ

การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	

กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ	0.12:1	(2559:	0.11:1)	และเฉพาะของบริษัทฯ	มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ	0.08:1	

(2559:	0.06:1)

32. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ	เมื่อวันที	่27	กุมภาพันธ	์2561
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“มุ่งมั่นพัฒนา สู่มาตรฐานสากล
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม”
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